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INDMELDELSE: . sker ved at udfylde og indbetale indmeldel ses -girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
mAneders kontingent. Nye er velkomne ti l 2 gratis prøvegange i klubben, 
inden indmeldel s e skal finde s ted. 

KONTINGENT: opkræves kvartal svis forud via giro. Ved overskridel s e af 
betalingsfri s t pålægge s et gebyr på 25 kr pr . rykker. Hvis rykker krydse r 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret v il blive 
opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7, l/IO, og skal være DSR i 
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldi g udmeldeise foretages ved at 
indbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, samt 
ved at anf øre 'udmeldelse", nave og adresse på· den del af girokortet som 
po s thuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, og ~n bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen . -Kontingentopkrævni ngs-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me?delelser ikke kan anføres på disse. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE : Man er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse ha r fundet s ted, uans et om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restanc e 
svarende til 1/2 - l års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incas s o. Alle omkostninge r i forbindelse hermed betale s af 
skyldneren. 

ADRESSELISTE 

Danske Studenters Roklub, S trandvænget 55 

2100 Kbh. ø. Pos tgiro 500 34 66, Tlf. 31296326 

MEDLEMSTELEFON 31185811 

Formand 

He nning Rasmus sen 
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Johan Fryde ndahl 
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4285 860 5 

Materielforv. 

Erik K. Ra smusse n 
Engelstedgade 62 , IV 
2100 København ø 
31290499 

Kontingentkas serer 

Kun skriftlige henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 Kbh . ø 
Att: Kontingentkassere ren 

Redaktør 

Mette Bacher Jensen 
Gl.Kla usdalsbrovej 464 
27 30 Herlev 
42 9 43 250 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Sekretær 

He lle Halberg 
Car l Nielsensa lle 2. 1 

2100 Kbh. ø 
31 293 414 

Instr. Rochet 

Michael Hansen 
Fredensgade 5, I 
220 0 Kbh. N 
313534 55 

Kaproninqsudvalq 

Motionsrochef 

Lise McN amara 
Hørsholmsgade 18D,I 
2200 Kbh. II 
3J1l 21199 

Sekretær 

J ohan Frydendahl 
Bredesvinget: 42 
283 0 Virum 
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Public Re1a t:ions 

Vibeke Delfs Janse n 
Borgervænget: 78 
2100 Kbh. ø 
31184780 
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VINTERTRÆNING .! DSR ER OGSA 

ANDET END: GYMNASTIK, RO-TRÆNING 

29. LØB_ 

Der ~ også rTIul-ighecl for at dyrke: 

VÆGT/STYR KETRÆN I NG_ 

Styrketræning gør dig modstandsdygtig mod skader i alle sportsgrene. Men 

arbejdet med de tunge vægte kan også dyrkes som ren kropspleje. 

Styrketræning har utallige fordele for motionister og sportsfolk af alle slags. 

Når du træner med vægte på den rigtige måde. bliver hele kroppen strammet 

op. og du får en velplejet og slank skikkelse. Efterhånden som du bliver 

stærkere. får du også større udholdenhed og hurtighed. Desuden beskytter 

styrketræning mod skader i alle sportsgrene. da både muskler. sener og 

ledbånd bliver stærkere og mere modstandsdygtige. 

Men styrketræning er ikke kun for sportsfolk. der vil bruge styrken i 

en anden sportsgren. Man kan vælge at træne styrke simpelthen for at pleje 

sin krop. De fleste af os har nemlig slet ikke den muskel struktur og -

styrke. der er nødvendig for en god holdning. Fx. skyldes de problemer. 

som mange mennesker ofte har med ondt i ryggen og lænden. at bugmusklerne 

er for slappe. og at der er for lille bevægelighed i ryggen og i benene. 

Der er mange myter om styrketræning. En af dem forbinder arbejdet med 

de tunge vægte med svulmende bodybuildere og konkurrerende vægtløl\.ere. 

Andre sportsfolk troede helt op i 1960erne. at styrketræning ville gøore dem 

langsomme ved at øge muskulaturen så meget. at det ville gå ud over deres 

bevægelighed. Senere viste det sig dog, at både elite-vægtløftere og 

bodybuildere havde en udmærket bevægelighed og ikke var specielt 

langsomme. Forsøg viste. at hvis man satte utrænede til at træne styrke, 

b lev de naturligvis stærkere. men også hurtigere - og disse egenskaber kan 

næppe være til skade i andre sportsgrene. 

PROGRAMMET SKAL VÆRE INDIVIDUELT: 

Et styrketræningsprogram skal sammensættes individuelt. men der er alligevel 

visse principper og metoder. der går igennem ethvert program. I sidste ende 

drejer det sig om at øge musklernes styrke og udholdenhed. For at opnå 

det, må du gennem træningen vænne dine muskler til at udføre hårdere 

arbejde, end de er vant til. Dette princip kaldes progressiv belastning. 

Den ekstra ydelse, som dine muskler kommer til at levere, gør dem 

stærkere, mere spændstige og effektive . Ydelsen kan du sætte op enten ved 

at øge den vægt, du løfter, eller det antal gange, du løfter den. Hvis du 

primært vil øge musklernes styrke, skal du løfte en tung vægt med få 

repeti. tioner. Gælder det udholdenhed: Er det en lettere vægt med mange 

repetitioner. Fortsættes i næste nr. 
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Åben debat 
~ I : . . .,.... j l . ~ '. ' 

om struktur og organisation i dansk roning burde være en selviØl. 
geo Dette lader dog ikke til at være tilfældet, når det gælder' 
forhold omkring kaproning. Der har i kaproningskredse længe været 
et ønske om en strukturdebat omkring Danmarks Rocenter og dets 
placering i forhold til DFfR. Denne debat har øjensynligt ikke, 
været ønsket af dansk ronings ledelse. I december forsøgte Reiner 
Modest at ruske lidt op i debatten ved at sætte et åbent brev i 
form af en betalt annonce i DFfR's officielle blad Roning. I dette 
åbne brev opfordrede Reiner kaproningsledelsen til at trække sig 
tilbage på grund af mangel på visioner. - Og nu skete der nogetl ' 
Forretningsudvalget i DFfR vågnede 1 Nej, ikke for at deltage i 
debatten, men for at undertrykke den. Første handling var at 
afskedige Mette Jensen fra jobbet som redaktionsmedlem af "Ro
ning". Mettes eneste brøde bestod i, at hun havde modtaget annon
cen og afleveret den til trykkeriet. Man påberåber sig en presse
etik, der tilsikrer, at angrebne personer skal have mulighed for 
at svare i samme nummer af bladet. I dette tilfælde havde de 8 
dage, men dette var åbenbart ikke nok. Dette burde være tid nok, 
lIled mindre "etikken" blot er en omskrivning af, at kritik af 
hovedbestyrelsen ikke må forekomme, hvis de angrebne ikke gider 
svare. nenne fyring har givet anledning til meget skriveri og 
ufred. Desværre er strukturen af dansk kaproning stadig ikke 
kommet til debat, men en debat om redaktionsprincipper og ytrings
mulighder i "Roning " er måske heller ikke at foragte - som en 
start. 

Ombygningsplanerne for klubhuset er ved at tage form. Vi har 
modtaget et godt gennemarbejdet forslag til nyindretning af køkke
net fra Anne-Marie Raabymagle og Susanne Pedersen. Dette vil danne 
grundlag for en endelig indretningsplan. Planen vil blive slået op 
i klubben. Er der medlemmer, der har en mening om køkkenindret
ning, er de meget velkomne til at udtrykke denne, gerne hurtigt. 
Mogens Haut koordinerer. Ud over køkkenet er det besluttet at 
prioritere istandsættelsen af verandas tuen og damernes omklæd
ningsrum højt. Også her er der brug for ideer. Specielt til piger
ne: Vi ved godt at jeres omklædnings- og badefaciliteter er elen
dige. så det behøver I altså ikke at fortælle os. Derimod vil et 
godt forslag til, hvordan disse faciliteter burde indrettes, have 
gode chancer for at vinde gehør. 

Til slut et par ord om gymnastikken. Der kører nu Il hold om ugen. 
Enkelte har op til 70-80 deltagere, hvilket klart er for mange. 
Derfor opfordres flere til at benytte holdene tirsdag kl. 20.00-
21.00, onsdag kl. 18 . 30-20.00, torsdag kl. 20.00-21.00 og ~redag 
kl. 18.00-19.30. Her er endnu plads at bevæge sig på . Vi ma nok 
erkende, at udvidelsesmuli~hederne er ved at være opbrugte, hvor
for den eneste måde, hvorpa vi kan tilbyde alle en tilfredsstil
lende gymnastikmulighed er ved at gennemføre en aktivitetsspred
ning. Derfor, SPRED JERI 

Henning. 
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OM AT NUSSE. 

Nogen foretrækker at ordne og nusse om bådene, andre 

at lave mad for- at arbejde sine 8 timer af. 

Det var så atter- min tur til at lave mad. Jeg kom asende, 

slæbende og stresset op ad trapper-ne, lukkede mig ind i 

køkkenet, ja så r-ablede det. Godt nok skal vi have et nyt 

køkken til sommer, men derfor behøver det vi har, ikke 

ligne og lugte som en losseplads. Hvis der bare 

almindelighed val" 

det. Men bor-dene 

uor-den, så kunne jeg måske leve med 

var beskidte, vaskene lå dur gamle 

madrester og et tredie sted stod del" brugte askebægl"e. 

Okay, sagde jeg til mig selv, du stiller varerne ind i det 

lille kølerum. mens du ordner det værste i køkkenet. Ikke 

spor bedre var det, der lå det bare på gulvet ! 

Jeg åbnede derpå diskret køleskabet, og tænkte, det her 

er løgn. Skal jeg skrige eller s ælge glogg til maden. der

stadig stod køleskabet og smilte fra d. 17 . dec. Jeg 

smækkede lågen i for at gå tilbage til køkkenet. Jeg nåede 

knap nok ud med hovedet, før en ilde lugt trak op i mine 

næsebor. Ah nej. tænkte jeg. skraldespandene . Jeg turde, 

ikke engang at åbne dem. Det var som at slå panden mod 

en mur. Med hastige s kridt forlod jeg køkkenet og gik ud 

på verandaen for at se ud over vandet. Bølgende vand gør 

mig rolig, selv vandet i Svanemølle Bugten . 

Efter ca. 10 minutter, var mit ansigtsudtryk normalt og 

min temperatur- faldet til 37 grader. Jeg vendte tilbage til 

køkkenet, smøgede ærmerne op og gik i gang med det værste 

af det værste. 

SA det med at nusse kunne måske indgå i arbejdsordningen, 

så de der ikke gider at nusse om både ne eller de sultne 

roere, kan nusse om køkkenet, selvom det er gammelt. 

Så har vi den ordning til det ny køkken. 

-::'.A. 

Susanne Agersnap. 
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De t er Deres / vores fremtid indenfor r osporte n, det gælder. 

Det er derfor, annonc en blev indrykket & betalt af DSRs 

kaproningschef, Reiner Modest. 

- At hele "sagen" så har taget en hel anden drejning end den 

tilsigtede, kan nok tolkes på mange måder. 

Ikke overraskende har andre klubbers ledere, efter at have 

gennemlæst annoncen og den udsendte korrespondance, givet udtryk 

for nøjagtigt det samme som det/te ksten i annoncen fortæller. 

Det bliver derfor spændende at s e , hvad der sker inde nfor dansk 

roning i 1990. 

Læserne af DSR bladet vil selvfølgelig blive bekendtgjort med, 

hvad der videre sker i "ANNONCE-SAGEN!" 

Og mods at "de presseetiske regler" s om man gør brug af i 

DFfR har DSR Bladets redaktør ikke i s i nde at bruge sådanne, 

hvis der kommer kritiske indlæg fra klubbens medlemmer. 

Fat bare pennen og skriv. 

ALT modtages (indenfor ron i ngen, forstås) lige fra langtursindlæg, 

festberetninger, kaproningsreferater til RIS / ROS-artikle r 

Mette Bacher Jensen 

SIDSTE NYT I SAGEN 

Følgende brev er sendt ud: 

Til Klubberne! 

I forbindelse med hovedbestyrelsens møde, den 20. - 21. januar 19 90, 

behandlede man bl.a. "annonce-sa gen" fra RONING. 

Nedenfor følger uddrag af referatet fra mØdet v edrørende sagen. 

"Annonce-sagen" fra bladet RONING. 

Hovedbestyrelsen følte, at f orretningsudvalge t havde "overr eageret" 

på sagen om den indrykkede annonce. En reaktion, s om bl.a. havde 

medfØrt at den ansvarshave nde redaktør havde brudt samarbejde t med 

Mette Jensen. 

Den ansvarshavende r e daktØr blev opfordre t til at t a ge kontakt med 

Nette J e nsen snarest muligt med henblik på hendes indtræde n i 

redaktionen igen. 

Dette indvilgede han i. 

Ovennævnte t il o r ientering. 

(Brevet unders krevet af st ig Fischer Bjerregaard, Genera lsekretær. ) 
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Indenfor Dansk Ronings Hovedbestyrelse er et meget yndet udtryk: 

"At man benytter sig af sin ret til ikke at svare på indlæg fra 

læsernet" 

Spørgsmålet er, om man som leder ikke står sig bedre ved at svare 

på "sure opstØd" der før eller siden må komme, hvis man besidder 

en lederstilling, som eksempelvis i DFfRs Hovedbestyrelse 7 

TRAVLHED I FORRETNINGSUDVALGET. 

Vedrørende "ANNONCEN" , som alle danske roere kan se i RONING nr. 

9 på side 5, havde DFfRs Forretningsudvalg otte dage til at bringe 

et s v ar i samme nummer af bladet. 

RONINGs trykker forholdt sig endda afventende med hensyn til tryk 

af nævnte blad, men da der ikke indløb noget svar inden for otte 

dage, valgte man at trykke bladet, der skulle være udkommet fjorten 

dage inden jul (89). Istedet udkom RONING mellem jUl og nytår. 

Der var ellers opstået en pludselig travlhed i DFfRs 

Forretningsudvalg. Ikke med hensyn til at svare på annoncen, men 

med at få smidt undertegnede ud hurtigst muligt .. 

på et Hovedbestyrelsesmøde, der f inder sted når dette blad er 

afsendt til tryk, skal det ligeledes afgøres om også den 

ansvarshavende redaktØr af RONING, skal forlade sin post pga. 

annoncen. 

IKKE HELT I OVERENSSTEMMELSE MED SANDHEDEN. 

Samme redaktør udsendte iøvrigt en landsudsendelse til alle 

roklubber, hvor han redegjorde for SIT syn på sagen og om, hvad 

der var foregået. Flere forklaringer i det udsendte brev er ikke 

helt i overensstemmelse med sandheden og undertegnede er blevet 

hængt ud for samtlige roere i hele landet. Eksempelvis står der 

at "jeg har overtrådt nogle presseetiske regler" og at jeg har 

"handlet i ond tro m.m. t" Det skal selvfølgelig nævnes, at jeg 

IKKE modtog denne landsudsendelse omhandlende min person i 

særdeleshed, men måtte rekvirere brevet på DFfRs Sekretariat. 

HVAD KOMMER DET DSRs MEDLEMMER VED ? 

Hvorfor så alt dette ? 

Hovedparten af DSRs medlemmer er jo nok ligeglade med, hvad der 

foregår i Dansk Forening for Rosports topledelse. 

Men bØr man være ligeglad ? 

Vi er Danmarks største roklub og har ligeledes Danmarks største 

kaproningsafdeling . Dermed er vi også storleverandør af kaproere 

til DFfRs landshold. 
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TILBUD TIL DIG! 

R O T U R I B E R L I N P A S K E N 

ll . - 17. APRIL 1990 

Ruder lost DSR's fØrste langtur i 1990'erne gar til Berlin 

pAsken - og DU har nu chancen for at opleve foraret i Berlin 

fra roMd. 

Berlin gennemstrømmes af floderne Havelog 5pree, s om indbyr

des er forbundet af et st ørre kanalsys tem. Alene i Vestberlin 

er der 150 km . "kystlinie", og i 9stberlin nogenlunde det 

samme. 

Vejret i Berlin i midten af april er erfaringsmæssigt pænt og 

lunt - de gange, jeg har roet i Berl in i pAsken, har vi kunnet 

ro i korte bukser. 

Det planlægges at ro i bAde Vest - og 9stberlin og meldingen 

fra Berlin lyder, at der skulle blive mulighed for at ~ over 

grænsen - det har ellers ikke været muligt siden 1945. 

OG SI. TIL DET PRAKTISKE: 

AFREJSE: 

HJEMKOMST' 

Onsdag den ll. april, kl . 22.12 med tog. 

Tirsdag den 17. april, kl . 08 . 37. 

De, der har en ekstra fridag kan rejse allerede tirsdag den 

10. april, kl. 22.12 (det gør bl.a . jeg). 

Vi skal bo i Berliner Ruderclub Hevella, som ligger centra l t, 

hvad angAr rofarvang og samtidig ligger ret tæt pA det centra

le Berlin. Overnatning toregAr - som pA en rigtig langtur - pa 

luftmadras i sovepose, men indendØrs . 

PRIS (selve rejsen): Kr . 500,- excl . pladsbillet og transitvi

sum. Hertil kommer udgiften til mAltider. 

DELTAGERANTAL: Max . 15 - sA beslut dig hurtigt. 

TILMELDING: pa opslaget i Slyngelstuen eller pa tele 

fon 31 26 91 54 - snarest muligt. 
MERE ORIENTERING: 20. februar, kl. 20.30 i klubben - men 

meld dig gerne til turen inden af hensyn 

til togreservationer. 
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-E..QRARSKO 
LLEKTIONEN 

Nu er der mindre end 
Samt' 3 måneder til ro-sæsonen 

ldig har vi fa 'et 
lovning 'b pa edre forhold 

Vifårml' , 

KLAR _ 

starter. 

til rotøjet i DSR. 

f u 19hed for at sælge 
orhold t' 

II at prøve tøjet. fra kontoret, hvor der er bedre 

V' 
l har et lille lager af' , 

men vi modtager JogglngSæt, sved / løbesæt 
også gerne bestillinger. 

- lige nu -

NYHED: 
Efter fleres Ønske ha . 
kvalitet ,r Vl nu også 

som SVede/løbesættet. 
lØbevest af samme 

PRISER: 

T-shirts 75,-
Joggingsæt 450,-
Ro-shorts 

130,-
Svede/ løbesæt 400,-
LØbevest 110,-

Helle Halberg & Hanne F. Mortensen. 
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PIGER. 

For første gang igennem længere tid, er DSRs klubblad nærmest 

blevet bombarderet med indlæg fra medlemmerne. 

ALLETIDERS ! 

Men man har lov at undre sig en kende. For hvor bliver indlæggene 

fra klubbens mandlige medlemmer af ? 

Dennegang er der ganske vist to indlæg, signeret af to mænd, men 

jeg tror at mange meget gerne vil hØre lidt fra klubbens øvrige 

"mandeskare". 

"I\RBEJDSLØS" . 

Det er iøvrigt en lidt underlig fornemmelse, ikke at skulle 

gøre så meget vedrørende opsætning af bladet denne gang , for der 

er sider nok fra medlemmerne til at fylde et helt blad ud - uden 

at DSRs redaktrice har måttet i arkiverne for at finde interessant 

læsestof til medlemmerne. 

Kaproningsreferater kan jeg heller ikke krydre bladet med, for 

her i skrivende stund, medio januar, har der endnu ikke været nogen 

regattaer at skrive om. 

Til gengæld har jeg nogle referater liggende fra sidste års 

Danmarks Mesterskaber på SorØ sø. 

De s kulle være bragt i alle danske roeres blad: RONING, men da 

jeg d. 27 / 12-89 blev bedt om OMGÅENDE at forlade min post i 

redaktionsudvalget må dette, andet afsnit, vente. Egentlig synd 

for de Danmarksmestre, der skulle være omtalt med fotos og rosende 

omtale. 

NOGET OM EN ANNONCE. 

Som der står andetsteds i dette blad, s kyldes årsagen til min 

"fratræden", at jeg iflg. DFfRs Forretningsudvalg har "overtrådt 

nogle presseetiske regler" vedr. en anno nce, , jeg aflev erede samme n 

med det øvrige materiale til bladet RONINGs trykkeri. 

Normalt har man i bladet RONING aldrig brugt at svare på annoncer 

og artik l er i samme nummer - ej heller sene r e , iøvrigt! 

Ma n har som regel altid forbigået k r itiske indlæg i tavshed, 

hvilket måske for nogen er det nemmes te - som redaktør af DSR 

Bladet, har jeg dog aldrig benyttet mig af den praksis. 

Når nogen skriver indlæg, mere eller mindre kritiske, til et blad 

eller indlæg, der bør besvares, er det mindste man kan gøre: 

At svare på indlæggene - om man nu bryder sig om det e lle r e j 



Den sidBte mor~en var der udmugning på programmet 
blev gjort pinlig ren ... er vi allesammen eni.e om. 

o~ hytten 

Derefter var der nogle. der tog hjem og d~r var nogle. der 
hellere \ /i Ile bl ive for at gå en lan. lan. tur. Da den var 
overstAet besluttede man sig-for at ru~de we~k-enden af med at 
spise sig en pukkel til på Blovstrød Kro og som s agt så gjort. 
og ud over det så er det helt sikkert. at folk be tragter denne 
week-end i no vember som rigtig h y ggelig og vellykket. ikke 
mindst pA grund a.f initiativ-gruppen. der havde alle "løse" 
ender under fuld kontrol. 

!\ N N O N C E 
============= 

V Æ R E L S E T I L L E J E 
================================= 

Pragtfuldt værelse beliggende her i klubben pA 
2. sal er til leje fra ,. februar 1998 for et 
aktivt medlem med Frima klubAnd. 

Værelset er pA 28 m2 netto med strålende udsigt 
mod vest over København, stor fælles altan køk
kenbord med vask og koldt vand, 2 stk elkogespi
raler og antennestik. 
Adgang til vaskemaskine og tørresnor. 
Toilet og bad i underliggende etager . 
Kort vej til alle klubbens fristende faciliteter; 
Venlige, stilfærdige , høflige og hjælpsomme naboer. 

Månedlig leje, inklusiv varme, vand og el: kr, 985,-. 
der betales forud. 
Der betales yderligere 1 måneds leje forud plus 
stempelmærke kr . 118,- ved indflytning. 

Henvendelse til undertegnede. 
Ansøgning stiles til bestyrelsen, att.: hus
forvalteren. inden den 16 . ds. eller snarest 
derefter . 

PbV~ 
~Haut 
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MOTION SROC HEF_ 

Welllil hello, I am supposed to tell who I am, My name is 

Lise MeNamara and I am a half-breed, half american and half 

dane, In Solvang they cal l us square heads, About 12~ years 

ago I arrived in this warm, sunny country called Denmark, 

I carne because it just wasn't warm enough over there in Sunny 

California. We had learned in school that danes were extremly 

happy, friendly & open. 

So here I had to come. 

July 1988, I found my way by accident to DSR. I came 

extremely enthusiastic for rowing and being apart of this 

special make of people, that spent their free time pulling 

a heavy rowboat around with a couple of oars in all kinds 

of weather. Rowing was great but I noticed very quickly that 

there lacked a friendly introduction to the club. I grouched 

over it and decided something should be done. The rest 

rowseason '89 we had the "Rabbit welcomming Committee". Other 

things I partook in organizing was: Nightingale trip, 

Moonshinetrip, orientation rowing, S-Øre trip, Sunday 

lunchtrip, partys, "Rabbit Christening" and Christmas rowing. 

I like to organize and start 

connection with rowing and rowers. 

up new and fun events in 

I am soon finished with my education as Occupational 

Therapist, so be asssured I am educated in occupying people. 

I think of myself as a catalyser that is superiously 

responsibie 

supporting 

but I am simultaneously very interested in 

other's new ideas, interests in taking 

over/improving 

management, etc. 

aiready established events within my 

We are a large club that is becoming larger. If we are also 

to be an open, fun, active and developing club then we should 

support 

feeling". 

new initiative, active participation and "the club 

Somethings I feel are important. I also 

collaboration between the different commitees. 

Something we aiready are planning. 

My ambitions for this coming season is as follows: 

believe in 

Single 

Nightingale, 

day trips, fex. : FuresØ Spring + Fall, 

Flakfort, S-Øre, Evening/night 

dinners, Sunday Picnics, 
Moonlight, Skt. Hans, etc. 
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-DFfR Organized trips, fex.: Rowers Day, Kr. Himmelfart, etc. 

-Competions, fex.: 

-Gåsehuset: 

Orientation rowing, club matches 

(Internal & with neighbor clubs) 

(an unexploited 

bicycle 

trips with 

evening. 

sleeping 

or week-end etc. 

ressource) 

over an 

I have not as of yet all my plans but they are coming wi th 

help from my commitee that consists so far of 

LOTTE TORP & BJARNE ENGELL. 

Any ideas, praises & criticismes are welcome. 

I am dedicated to offering a wide spectered program of events 

that should appeal to the most os us. I expect in return 

participation. (A calendar with events will be hung up on 

the bulletin board and come in our club periodical later. 

Mange roerhilsner 

Lise McNamara 

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

KRYDS AF I KALENDEREN: 17/2_ 

FEST IGEN FEST I DSR IGEN_ 

Interesseret og festste~t ??? 

Det er alle jo nok, og da denne 
•• -u.dklcednings

at finde 
fest er en såkaldt 

fest" gcelder det o~ 

på noget s~art i en fart __ _ 

Meeennnnn - -

-Datoen 

der ikke 

er fastsat og så er 

~ange flere oplysninger_ 

H'Ve~ har lyst til at tage 

Forhåbentlig en pcen del af 

rnedleJTlsskaren_ 

slcebet? 

Skri'V jer på l i s t en 'Ved baren _ _ _ 
8 

En isnende kulde mødte os lørdag morgen så både pejs og 
kamin blev straks bombarderet med masser af brænde og s n art 
var det til at holde ud igen. Et flot ~ mødte os også efter
som det tilsyneladende havde sneet endnu mere lobet af 
natten. Det var afsindig flot. 
Efter morgenmaden var der almindelig hygge. Nogle var ekstra 
aktive og huggede brænde. Lars og Ulrik tog hele Nordsjælland 
rundt for at finde en ny behoLder gas, som det viste sig, den 
lokale VVS-mand i Allerød havde. 
Idrætsudvalget- det var det ord de selv brugte- lagde poster 
ud til resten af de uskyldige sjæle , der skulle ud og finde 
dem om natten. Nogle forsøgte allers udspionere dem men da der 
var en tøseARNOLDI med dem blev det kun post et, der blev 
opsnuset . Senere. da v i var ti.bage i hytten lavede v i kakao 
og så spillede vi såmend kort, "rivial Pursuit og lidt dart. 
Motionisterne, deriblandt "idrOltsudvalget" , løb sig e n tur· 
Prokosten blev indtaget etfer tid. lyst og behov og dagen 
forløb ellers stille og roliet Plere mennesker fra DSR duk
kede OD tidligt på aftenen . 
Revisor-Lars var endnu en gang blevet bestukket af en af sine 
klienter. denne gan~ med 5 kg dybhavsrejer som det trods a lt 
lykkedes ham at fa en gastrono misk forret ud af. ( Pil-selv
rejer er i øvrigt en fremragen~e test pA folks selvbeherskel
se·· Især når skylleskålene "anglede som nogle så rigtigt 
påpegede. Resten af det nok så udmærkede måltid brev derefter 
indtaget. Plere taler blev holdt. denne gang (selvfølgelig) om 
de manglende skylleskåle ... Til sidst lod Stifinde r og næst
formand i I.Udvalget sien gå rundt, så vi kunne blive delt i 4 
hold til det ventende nat løb . Cirka en halv time efter aft e ns
maden gik starten- dog lidt problematisk. da selve for~anden 
fra I . Udvalget havde lidt vrøvl med i det hele taget at tælle 
til 4 . Alligevel blev vi allesammen gennet ud af døren pA 
vores farefulde færd. 
Sneen knirkede hyggeligt under v~res fødder og dalade samtidig 
ned over os i kæmpe snefnug. inens vi gik der og ledte efter 
poster med vores små lommelygter. 
Hurtigt fandt folk jo ud af at det var meget hyg~eligere at 
følges ad 2 hold af ~angen, og det fik katastrofale følger for 
nogle medlemmer af I.Udval~et. som troede de var smart e . da de 
havde lagt sig i baghold bag en stor stabel brænde· Rat hur 
tigt blev de overmandet af hold 1 og 2 og var kn a p sa næ ven y t
tige da hold 3 og 4 passerede. Resten af turen forløb stille 
og roligt . alle poster blev fundet og nu manglede der kun den 
sidste : Alles øjne lyste skoven o p da de så hvad det var··· 
TUBORG, og så helt kolde . Vi sendte alligevel vores Idrætsud
valg en venlig tanke. 
Da alle ,ret overraskende, var kommet hjem fik vi hjemmelavet 
irsk kaffe og så fortsatte spillEne ellers igen . En del øl
streger blev sat og Blues Bro tters kom igen til dere s fulde 
ret i den nordsjællandSke sko v . 
Aftenen blev afsluttet med en sidste s n8boldkamp og så gik 
f o l k t i l ro. 
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I en ellers sa mørk iid,var det forfriskende . at tage pa 
waek-end i Gasehuset. langt fra julekataloger. kunstig sne og 
"bjælde-klang". Datoerne var 24. 25. og 26. november og her 
følger nu et næsten fyldestgørende refera~ a~ ture~: 

Pørst og 
hyttl3n, o~s~ 

8r. 

fremmest lykkedes det for alle at finde frem til 
selvom nogle havde Erik p. Stifinder som kort læs-

Et lækkert aftensmaltid blev kokkereret og indtaget alt imens 
der blev holdt et par taler. mest om ølsystemet. som 
var yderst vigtigt. Derefter var der stemning om en tur i 
den sneklædte Ravnsholt skov og v i holdt den obligatoriske 
alle-mad-alle anboldkamp. I krig, kærlighed og snebo ldkamp 
gælder forresten alle kneb . 
Resten af aftenen blev brugt på sneøl. dart. kort og Trivial 
Pursuit; lige indtil Blues Brothers indvaderede den 
b il-batteri-drevne ghettoblaster og Gasehuset blev forvandlet 
til Nordsjællands hotteste diskotek. Entreen var grat is og 
øllerne kostede en famøs streg. Lysshow havde vi ogsa hver 
gang Oles blitz lynede. 
En enkelt havde abenbart faet formaninger med hjemmefra om at 
~a tidligt i seng. for . inden klokken var elleve la han trygt 
og sov· pa sofaen ... Vedkommende var endda sa pligtopfyldende 
at han ikke engang spildte tiden med at finde sin sovepose 
frem. _ . 

Da klokken nærmede sig halv fire begyndte trætheden ogsa at 
melde sig hos resten af selskabet og en efter en begyndte 
folk at finde deres respektive køjesenge inde i sovesalen. 
Resten benyttede sig af gulvet eller sofaen inde i opholdsstu
en og snart var der atter stille i Nordsjællands Amt. 
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H",or skal ",i tage hen at ro 1990? 

-Vejen går rundt om Samsø i juli måned 1989. Det er brand godt vejr. 

Sol, ingen skyer og for os roere nok så vigtigt : Havet er totalt stille, 

kun små krusninger er der på vandet. Der tales om mangt og meget, når 

man sådan er på "3-mands hånd" i en båd. Lise (McNamaral bliver gang 

på gang drillet med de forkerte endelser. Nostalgien kommer op i Bjørn 

(Andersen l og undertegnede. Mange langture rundt omkring i Danmark 

og udlandet mindes. 

-Og en ny ide til langtur fødes. Bjørn er godt kendt i det nordlige 

Tyskland og har netop læst en artikel i Bådnyt om, hvor dejligt det kan 

være at sejle på Kielerkanalen og Eidern, og der er jo også mulighed for 

at RO der. 

I båden rundt om Samsø filosoferes der videre om at lave en DSR -langtur 

fra Kiel til Tonning og måske retur, dvs. ca. 100 km. enkelt - 200 km. 

ialt! 

Vi beslutter os til at lave en artikel omkring vore ideer til DSR -bladet 

- måske vil der være stemning for turen, og så må vi til at arrangere 

og organisere. 

Nord-Ostsee-Kanal går fra Kiel til Brunsbuttel - og Eiderkanal fra Tonning 

til Rendsburg - Kiel. 

Der er ingen strøm på såvel Kieler som Eider Kanal inden for sluserne 

- udenfor de yderste dele er der 2,5 - 3 m. i forskel på høj- og lavvande. 

Kanalerne er yderst smukke at ro på. Der er uforstyrrende grønt åløb 

med siv og grønne marker samt åkander ved begge bredder. Små, kønne 

byer passeres på Eidern. Rendsburg , hvor der findes et sælsomt syn: 

en svævefærge, som krydser Kielerkanalen, hængende i wirer under broer 

og som fragter passagerer og biler over på modsatte bred . 

Friedrichsstadt er der kønne gamle huse og "h()llandske" gade-kanaler. 

På den store Kieler Kanal er det sikkert at man møder store fragtskibe 

som sejler med 8 knob stille gennem kanalen, så de ikke er så 

frygtindgydende. 

Det er svært for os, der endnu ikke har været på rotur på Eidern og 

Kieler Kanalen, men som blot har krydset forbi og læst om det, at give 

et bedre billede af det. 

Er din nysgerrighed vakt. og har du en uges ferie - hvor du allerede 

har valgt at tage på ro-ferie og har du lyst til at være med, så kontakt 

enten Bjørn Andersen eller Helle Halberg . 

I nforr-nationsr-nøde or-n t u r en· 

Tirsdag d. 1 3/2-90 kL 20.00. 

Helle Halberg 
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INDLÆG FRA EN LÆSER_ 

Rygterne siger at undertegnede i det sidste halve år har ophcldt 

sig på HUSHOLDNINGSSKOLE i Norge. Dette er absolut ikke i 

overensstemmelse med den VIRK'LI'E SANDHED . Næ, kære læser: 

Jeg har såmænd opholdt mig på Universitetet i Oslo og fulgt 

undervisningen i ERNÆRINGSFYSIOLOGI, hvor jeg udelukkende har 

-beskæftiget mig med næringsstoffer, vitaminer, mineraler, deres 

omsætning i kroppen og behov fastsættelse. 

Dette som et supplement til min uddannelse i Danmark ( Levneds

middelvidenskab på LandbohØjskolen), derfor vil jeg ikke være 

istand til at besvare de utallige : ? jeg har fået angående 

opskrifter til storhusholdninger (som f.eks. TIRSDAGS 

BESPISNINGEN I DSR), da jeg som sagt IKKE har lært at lave mad 

og pudse SØlvtØj. (Fik I den, alle I mænd i DSR der satser på en 

kvinde der KAN lave mad og KAN pudse SØlvtøj ???) (Red.) 

så, det er altså grunden til at jeg ikke kunne modtage 

Sejrsmasten ved Generalforsamlingen i november, til gengæld var 

jeg et smut hjemme i nove:nber, hvor jeg fik den (sådan en skal 

vist også pudses , ikke? , hilsen Redaktricen 

og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den, samtidig 

med at j eg vil takke DSR , fordi man her har den store mulighed 

som kaproer ,at kunne lave gode resultater i kraft af den 

kæmpehjælp, klubben yder . 

Mange tak fra 

Regitze Siggaard . 

I den forbindelse kan det nævnes at der stadig er brug for 

kokke til "s torhusholdninger " i DSR tirsdage & torsdage. Kom i 

klubben og bevis din kunnen. 

Og ~ere fra Regitze_ 

Alle vil til feeeeessst, men nogen skal faktisk lave en sådan . 

Det er lige nøjagtigt DET, som var sket i DSR dette nytår, og HVAD 

FOR EN FÆST ??? 

Den var simpelt hen så gennemført, og ut rolig godt planlagt, 

så hvorfor for engangs skyld ikke uddele en KÆMPE BUKET ROSER 

til festkomiteen . 

Dette er hermed gj ort, og til alle dem der ikke var her, ka ' 

jeg kun sige et SORRY og samtidig opfordre til at denne 

succesrige tradition må fortsætte. Regitze 
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"DA SPORTEN VAR UNG"_ 

PrØv at se på avisernes s portssider i dag. 

Fotografierne viser utroligt snævre udsnit af sportens virkelighed . 

Hvis det er fodbold, zoomes der tæt ind på spilleren, der scorer, 

på to spillere i nærkamp eller glad omfavnelse, eller på målmanden, 

der n år bolden med det yderste a f neglene. 

Det er telelinserne, der har taget magten, og måske er telelinserne 

et præcist udtryk for vor tid. Vi er kommet på afstand af 

begivenhederne, men teknikken tillader os alligevel at være tæt på. 

Vi ser det mest fremragende, de ypperste, indenfor al l e sportsgrene, 

men det er takket være teknologien - telelinserne og Tv-kameraerne 

at vi har øjne. Vi er der. Tæt på, men langt væk . Teknologiens 

første krav lyder: Bli v siddende i din lænestol og lad dig 

underholde" . 

I 1920' rne og 1930 ' rne var der ingen teknologi til at bringe 

sportsbegivenhederne 

i hvert fald ikke 

tidens statussymbol 

ud i hjemmene. Fjernsynet var ikke opfundet, 

sat i masseproduktion. Krystalradioen, som var 

bragte nu og da sport, men der skulle noget 

særligt til . så var der aviserne tilbage, men heller ikke de rullede 

dengang sport ud i metermål. Det er nok den afgørende forskel mellem 

dengang og nu . Sport, gymnastik og idræt var noget , man g j orde , noget 

man deltog i. Tilskuere, som er på stedet, deltager , hvad enhver 

rOligan vil skrive under på, men tilskuerne i lænestolen deltager 

ikke . De konsumerer vel snarere. 

" DA SPORTEN VAR UNG " - er titlen på en bog med en billedkavalkade 

fra 1920 til 1945. 

Det er sportsfotografernes historie og samtidig en politisk 

billedkavalkade. Det gør et stærkt indtryk at se "lille henrivende 

Inge" kun 12 år stå på sejrsskammelen ved OL i 1936 med sin 

bronzemedal j e , medens hendes omgivelser "heil 'er". 

Roningen er skam også repræsenteret, endda med 4 sider skønne 

fotos , heraf nogle fra Det Kgl. Biblioteks Billedsamling . DSR er 

med, på tre af fotografierne. 

Ved en præmieoverrækkelse på Bagsværd Sø , sidst i 30'rne, DSRs 

robassin i klubhuset, der dengang lå i Kalkbrænderihavnen og ved 

Universitetsmatchen anno 1923. 

- alt i a lt - mange pragtfulde sportsbil.leder fra dengang . 128,

Bogen kan købes i enhver boghandel . 

- mette -
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Orienteringssektionen U N DS K Y LD 

Referat fra generalforsamlingen den 28/11-89 kl. 20.00 

Dirigent. 

Poul Nissen blev valgt og konsta
terede derpå generalforsamlingens 
lovlighed. 

Beretning. 

Ronald Clausen berettede, at del
tagelsen i forårets løb i Gåsehu
set har været rimelig. 

Det 45. Stifinderløb blev afholdt 
den 9. april 89 i Tisvilde Hegn 
og forløb godt - bortset fra en 
enkelt fejlplaceret post. Alle 
berørte løbere har fået startaf
giften refunderet, selvom det 
ikke er påkrævet i henhold til 
reglementet. Efterfølgende har 
der været en del diskussion om 
ansvarsplacering. 

Også i år havde vi tilmeldt os 
Minicuppen, og vi deltog i begge 
matcher, men kun med ca. 10 del
tagere, og resultatet blev en 
placering som næstsidst. Vi for
venter at stille op til næste år, 
forhåbentlig med flere deltagere. 

Vi har kun deltaget i få af årets 
åbne løb. 
Efterårets Gåsehusløb har haft en 
meget ringe tilslutning. 

Regnskab. 

Nis C.J. Schmidt gennemgik det 
udleverede regnskab. Stifinder
løbet gav et overskud på 2.500 
kr. på trods af den ovenfor om
talte tilbagebetaling af startaf
gift til en del af løberne. Vi 
har haft renteindtægter på 2.200 
kr. Der har ikke været behov for 
at yde tilskud til Gåsehusets 
vedligeholdelse. Sektionens over-
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skud er på 4.200 
er på 35.000 kr. 

kr, 
Med 

og formuen 
henblik på 

at kunne oprette en aktionærkon
to, vil vi investere i det nød
vendige antal aktier. 
Kontingentet blev fastsat til 
uændret 15 kr. 
Sektionen har 52 medlemmer. 

Indsendte forslag. Ingen 

Valg af styre. 

Formand: Ronald Clausen 
genvalgt . 

Kasserer: Nis C.J. Schmj~ 

genvalgt. 
Sekretær: Johan Frydendahl 

genvalgt. 
PR-arbejde: Vibeke Delfa Jansen 

genvalgt. 

Revisor. 

Eventuelt. 

Poul Nissen 
genvalgt. 

Forårets Stifinderløb skal af
holdes den 25. marts 90 i Grib 
Skov Mårum med følgende stævneor
ganisation: 

Stævneleder: Ole Hørup 
Banelægger: Ronald Clausen 
Banekontrol: ekstern 

Den 29. november 90 er O-sektio
nens 50 års fødselsdag. Jubilæ~t 
bør markeres med en eller anden 
form for et O-løb og evt. festi
vitas. Et underudvalg vil over
veje mulighederne. 

Johan Frydendahl. 

,4 

Gitte Pallesgaard_ 

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

F ølgende hilsen var at finde redaktricens postkasse forleden : 

"Kære Mette Bacher Jensen". 

"Da jeg ikke kommer så ofte i DSR mere. er det rart at kunne følge med 

i klubbladet, som jeg læser med stor interesse . 

Jeg blev dog lidt forbavset over referatet fra generalforsamlingen. 

Du skriver at "Sus anne Agersnap modtog, som den første kvinde 

nogensinde. Alligatoren." 

Jeg kan oplyse, at jeg modtog Alligatoren 1978." 

Hej Gitte 

Ja, hvad skal man svare på sådan et brev ? 

Venlig hilsen 

Gitte Pallesgaard. 

-At jeg ikke havde undersøgt sagen grundigt nok, er indlysende ! 

"Man mente", da jeg spurgte, "at Susanne Agersnap var den første kvinde 

der modtog Alligatoren." 

Derefter burde jeg have undersøgt sagen nærmere, og som du nok kan 

læse , fik jeg det ikke gjort. 

Jeg beklager dybt det skete og undskylder mange gange. 

Håber at du kan tilgive. 

P.S . 

Mange venlige hilsener 

Mette Bacher Jensen 

DSRs Ansvh . Redaktør 

Jeg skulle iøvrigt hilse fra ALLIGATOREN og sige "Tak for husly". 

selvom det unægteligt er nogle år siden. 
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C>BS. C>BS. C>BS. C>BS. C>BS. 

MEDLEMSAFTEN 

6. MARTS kl. 20.15. 

Gymnastikken aflyses 

ml. 20 .2..9. ~ 

DEAD-LI NE PA DSR-BLADET 

~ februar kl. 23.59! 

l nd l aeg modtages med g l aede .2..9. for-ventn i ng 

Skal -vaere let-laeseligt_ nedfaeldet på 

~ A-4 side. (Ellers ingen kra-v!) 

DFfRs Ho-vedgeneralforsamling 

afholdes_ den 10.-11. marts 1990 på 

Hote Nørre-vang_ Marielyst Falster) . 
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Danske studenters Roklub 
Orienteringssektionen 

Or~enter~ngssekt~onen 

I klubben forefindes en orienteringssektion. 
der er medlem af Dansk Orienteringsforbund 
(DOF), hvilket betyder, at sektionens 
medlemmer kan deltage i "åbne løb" samt i 
mesterskaber. Sektionen arrangerer endvidere 
i vinterhalvåret træningsløb fra Gåsehuset 
ca. hver 14. dag. Endvidere del tager 
sektionen i andre klubbers træningsløb. 
Medlemskab af sektionen koster 15 kr. pr. 
år. For at deltage i Gåsehus-Iøbene er det 
ikke nødvendigt at være medlem af sektionen. 

G~5EiPhuset 

Roklubben ejer et mindre hus i Ravnsholt Skov 
ved Allerød station, hvorfra orienterings
sektionen arrangerer orienteringsløb for 
interesserede ca. 2 gange om måneden i 
vinterhalvåret. Gåsehusets nærmere 
beliggenhed kan studeres på opslagstavlen ved 
køkkenet, ligesom de nærmere tidspunkter for 
løbene vil blive angivet her, ligesom de vil 
være optrykt i bladet. 

Man behøver dog ikke løbe orienteringsløb for 
at aflægge GAsehuset et besøg, man kan til 
enhver tid låne (leje) huset for en kortere 
eller længere periode. De nærmere betingelser 
kan fås ved henvendelse til Mikkel (Knud 
Mikkelsen, 01-39 38 55) . 

Dansk Or~enter~ngs
-Forbund (DOF) 

DOF er moderorganisation for alle danske 
orienteringsklubber. DOF består af en øst-, 
Syd- og en Nordkreds. Vi tilhører Østkredsen. 
DOF er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF), 
samt af det internationale orienterings
forbund. 

Nærmere oplys~inger 

Henvendelse om nærmere oplysninger kan iøvrigt 
ske til et medlem af enten orienterIngssek
tionens eller roklubbens bestyrelse. (Hvem 
disse koryfæer er kan ses i klubbladet) 
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Orienteringssektionen U N DS K Y LD 

Referat fra generalforsamlingen den 28/11-89 kl. 20.00 

Dirigent. 

Poul Nissen blev valgt og konsta
terede derpå generalforsamlingens 
lovlighed. 

Beretning. 

Ronald Clausen berettede, at del
tagelsen i forårets løb i Gåsehu
set har været rimelig. 

Det 45. Stifinderløb blev afholdt 
den 9. april 89 i Tisvilde Hegn 
og forløb godt - bortset fra en 
enkelt fejlplaceret post. Alle 
berørte løbere har fået startaf
giften refunderet, selvom det 
ikke er påkrævet i henhold til 
reglementet. Efterfølgende har 
der været en del diskussion om 
ansvarsplacering. 

Også i år havde vi tilmeldt os 
Minicuppen, og vi deltog i begge 
matcher, men kun med ca. 10 del
tagere, og resultatet blev en 
placering som næstsidst. Vi for
venter at stille op til næste år, 
forhåbentlig med flere deltagere. 

Vi har kun deltaget i få af årets 
åbne løb. 
Efterårets Gåsehusløb har haft en 
meget ringe tilslutning. 

Regnskab. 

Nis C.J. Schmidt gennemgik det 
udleverede regnskab. Stifinder
løbet gav et overskud på 2.500 
kr. på trods af den ovenfor om
talte tilbagebetaling af startaf
gift til en del af løberne. Vi 
har haft renteindtægter på 2.200 
kr. Der har ikke været behov for 
at yde tilskud til Gåsehusets 
vedligeholdelse. Sektionens over-
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skud er på 4.200 
er på 35.000 kr. 

kr, 
Med 

og formuen 
henblik på 

at kunne oprette en aktionærkon
to, vil vi investere i det nød
vendige antal aktier. 
Kontingentet blev fastsat til 
uændret 15 kr. 
Sektionen har 52 medlemmer. 

Indsendte forslag. Ingen 

Valg af styre. 

Formand: Ronald Clausen 
genvalgt . 

Kasserer: Nis C.J. Schmj~ 

genvalgt. 
Sekretær: Johan Frydendahl 

genvalgt. 
PR-arbejde: Vibeke Delfa Jansen 

genvalgt. 

Revisor. 

Eventuelt. 

Poul Nissen 
genvalgt. 

Forårets Stifinderløb skal af
holdes den 25. marts 90 i Grib 
Skov Mårum med følgende stævneor
ganisation: 

Stævneleder: Ole Hørup 
Banelægger: Ronald Clausen 
Banekontrol: ekstern 

Den 29. november 90 er O-sektio
nens 50 års fødselsdag. Jubilæ~t 
bør markeres med en eller anden 
form for et O-løb og evt. festi
vitas. Et underudvalg vil over
veje mulighederne. 

Johan Frydendahl. 

,4 

Gitte Pallesgaard_ 

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

F ølgende hilsen var at finde redaktricens postkasse forleden : 

"Kære Mette Bacher Jensen". 

"Da jeg ikke kommer så ofte i DSR mere. er det rart at kunne følge med 

i klubbladet, som jeg læser med stor interesse . 

Jeg blev dog lidt forbavset over referatet fra generalforsamlingen. 

Du skriver at "Sus anne Agersnap modtog, som den første kvinde 

nogensinde. Alligatoren." 

Jeg kan oplyse, at jeg modtog Alligatoren 1978." 

Hej Gitte 

Ja, hvad skal man svare på sådan et brev ? 

Venlig hilsen 

Gitte Pallesgaard. 

-At jeg ikke havde undersøgt sagen grundigt nok, er indlysende ! 

"Man mente", da jeg spurgte, "at Susanne Agersnap var den første kvinde 

der modtog Alligatoren." 

Derefter burde jeg have undersøgt sagen nærmere, og som du nok kan 

læse , fik jeg det ikke gjort. 

Jeg beklager dybt det skete og undskylder mange gange. 

Håber at du kan tilgive. 

P.S . 

Mange venlige hilsener 

Mette Bacher Jensen 

DSRs Ansvh . Redaktør 

Jeg skulle iøvrigt hilse fra ALLIGATOREN og sige "Tak for husly". 

selvom det unægteligt er nogle år siden. 
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INDLÆG FRA EN LÆSER_ 

Rygterne siger at undertegnede i det sidste halve år har ophcldt 

sig på HUSHOLDNINGSSKOLE i Norge. Dette er absolut ikke i 

overensstemmelse med den VIRK'LI'E SANDHED . Næ, kære læser: 

Jeg har såmænd opholdt mig på Universitetet i Oslo og fulgt 

undervisningen i ERNÆRINGSFYSIOLOGI, hvor jeg udelukkende har 

-beskæftiget mig med næringsstoffer, vitaminer, mineraler, deres 

omsætning i kroppen og behov fastsættelse. 

Dette som et supplement til min uddannelse i Danmark ( Levneds

middelvidenskab på LandbohØjskolen), derfor vil jeg ikke være 

istand til at besvare de utallige : ? jeg har fået angående 

opskrifter til storhusholdninger (som f.eks. TIRSDAGS 

BESPISNINGEN I DSR), da jeg som sagt IKKE har lært at lave mad 

og pudse SØlvtØj. (Fik I den, alle I mænd i DSR der satser på en 

kvinde der KAN lave mad og KAN pudse SØlvtøj ???) (Red.) 

så, det er altså grunden til at jeg ikke kunne modtage 

Sejrsmasten ved Generalforsamlingen i november, til gengæld var 

jeg et smut hjemme i nove:nber, hvor jeg fik den (sådan en skal 

vist også pudses , ikke? , hilsen Redaktricen 

og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den, samtidig 

med at j eg vil takke DSR , fordi man her har den store mulighed 

som kaproer ,at kunne lave gode resultater i kraft af den 

kæmpehjælp, klubben yder . 

Mange tak fra 

Regitze Siggaard . 

I den forbindelse kan det nævnes at der stadig er brug for 

kokke til "s torhusholdninger " i DSR tirsdage & torsdage. Kom i 

klubben og bevis din kunnen. 

Og ~ere fra Regitze_ 

Alle vil til feeeeessst, men nogen skal faktisk lave en sådan . 

Det er lige nøjagtigt DET, som var sket i DSR dette nytår, og HVAD 

FOR EN FÆST ??? 

Den var simpelt hen så gennemført, og ut rolig godt planlagt, 

så hvorfor for engangs skyld ikke uddele en KÆMPE BUKET ROSER 

til festkomiteen . 

Dette er hermed gj ort, og til alle dem der ikke var her, ka ' 

jeg kun sige et SORRY og samtidig opfordre til at denne 

succesrige tradition må fortsætte. Regitze 
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"DA SPORTEN VAR UNG"_ 

PrØv at se på avisernes s portssider i dag. 

Fotografierne viser utroligt snævre udsnit af sportens virkelighed . 

Hvis det er fodbold, zoomes der tæt ind på spilleren, der scorer, 

på to spillere i nærkamp eller glad omfavnelse, eller på målmanden, 

der n år bolden med det yderste a f neglene. 

Det er telelinserne, der har taget magten, og måske er telelinserne 

et præcist udtryk for vor tid. Vi er kommet på afstand af 

begivenhederne, men teknikken tillader os alligevel at være tæt på. 

Vi ser det mest fremragende, de ypperste, indenfor al l e sportsgrene, 

men det er takket være teknologien - telelinserne og Tv-kameraerne 

at vi har øjne. Vi er der. Tæt på, men langt væk . Teknologiens 

første krav lyder: Bli v siddende i din lænestol og lad dig 

underholde" . 

I 1920' rne og 1930 ' rne var der ingen teknologi til at bringe 

sportsbegivenhederne 

i hvert fald ikke 

tidens statussymbol 

ud i hjemmene. Fjernsynet var ikke opfundet, 

sat i masseproduktion. Krystalradioen, som var 

bragte nu og da sport, men der skulle noget 

særligt til . så var der aviserne tilbage, men heller ikke de rullede 

dengang sport ud i metermål. Det er nok den afgørende forskel mellem 

dengang og nu . Sport, gymnastik og idræt var noget , man g j orde , noget 

man deltog i. Tilskuere, som er på stedet, deltager , hvad enhver 

rOligan vil skrive under på, men tilskuerne i lænestolen deltager 

ikke . De konsumerer vel snarere. 

" DA SPORTEN VAR UNG " - er titlen på en bog med en billedkavalkade 

fra 1920 til 1945. 

Det er sportsfotografernes historie og samtidig en politisk 

billedkavalkade. Det gør et stærkt indtryk at se "lille henrivende 

Inge" kun 12 år stå på sejrsskammelen ved OL i 1936 med sin 

bronzemedal j e , medens hendes omgivelser "heil 'er". 

Roningen er skam også repræsenteret, endda med 4 sider skønne 

fotos , heraf nogle fra Det Kgl. Biblioteks Billedsamling . DSR er 

med, på tre af fotografierne. 

Ved en præmieoverrækkelse på Bagsværd Sø , sidst i 30'rne, DSRs 

robassin i klubhuset, der dengang lå i Kalkbrænderihavnen og ved 

Universitetsmatchen anno 1923. 

- alt i a lt - mange pragtfulde sportsbil.leder fra dengang . 128,

Bogen kan købes i enhver boghandel . 

- mette -
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I en ellers sa mørk iid,var det forfriskende . at tage pa 
waek-end i Gasehuset. langt fra julekataloger. kunstig sne og 
"bjælde-klang". Datoerne var 24. 25. og 26. november og her 
følger nu et næsten fyldestgørende refera~ a~ ture~: 

Pørst og 
hyttl3n, o~s~ 

8r. 

fremmest lykkedes det for alle at finde frem til 
selvom nogle havde Erik p. Stifinder som kort læs-

Et lækkert aftensmaltid blev kokkereret og indtaget alt imens 
der blev holdt et par taler. mest om ølsystemet. som 
var yderst vigtigt. Derefter var der stemning om en tur i 
den sneklædte Ravnsholt skov og v i holdt den obligatoriske 
alle-mad-alle anboldkamp. I krig, kærlighed og snebo ldkamp 
gælder forresten alle kneb . 
Resten af aftenen blev brugt på sneøl. dart. kort og Trivial 
Pursuit; lige indtil Blues Brothers indvaderede den 
b il-batteri-drevne ghettoblaster og Gasehuset blev forvandlet 
til Nordsjællands hotteste diskotek. Entreen var grat is og 
øllerne kostede en famøs streg. Lysshow havde vi ogsa hver 
gang Oles blitz lynede. 
En enkelt havde abenbart faet formaninger med hjemmefra om at 
~a tidligt i seng. for . inden klokken var elleve la han trygt 
og sov· pa sofaen ... Vedkommende var endda sa pligtopfyldende 
at han ikke engang spildte tiden med at finde sin sovepose 
frem. _ . 

Da klokken nærmede sig halv fire begyndte trætheden ogsa at 
melde sig hos resten af selskabet og en efter en begyndte 
folk at finde deres respektive køjesenge inde i sovesalen. 
Resten benyttede sig af gulvet eller sofaen inde i opholdsstu
en og snart var der atter stille i Nordsjællands Amt. 
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H",or skal ",i tage hen at ro 1990? 

-Vejen går rundt om Samsø i juli måned 1989. Det er brand godt vejr. 

Sol, ingen skyer og for os roere nok så vigtigt : Havet er totalt stille, 

kun små krusninger er der på vandet. Der tales om mangt og meget, når 

man sådan er på "3-mands hånd" i en båd. Lise (McNamaral bliver gang 

på gang drillet med de forkerte endelser. Nostalgien kommer op i Bjørn 

(Andersen l og undertegnede. Mange langture rundt omkring i Danmark 

og udlandet mindes. 

-Og en ny ide til langtur fødes. Bjørn er godt kendt i det nordlige 

Tyskland og har netop læst en artikel i Bådnyt om, hvor dejligt det kan 

være at sejle på Kielerkanalen og Eidern, og der er jo også mulighed for 

at RO der. 

I båden rundt om Samsø filosoferes der videre om at lave en DSR -langtur 

fra Kiel til Tonning og måske retur, dvs. ca. 100 km. enkelt - 200 km. 

ialt! 

Vi beslutter os til at lave en artikel omkring vore ideer til DSR -bladet 

- måske vil der være stemning for turen, og så må vi til at arrangere 

og organisere. 

Nord-Ostsee-Kanal går fra Kiel til Brunsbuttel - og Eiderkanal fra Tonning 

til Rendsburg - Kiel. 

Der er ingen strøm på såvel Kieler som Eider Kanal inden for sluserne 

- udenfor de yderste dele er der 2,5 - 3 m. i forskel på høj- og lavvande. 

Kanalerne er yderst smukke at ro på. Der er uforstyrrende grønt åløb 

med siv og grønne marker samt åkander ved begge bredder. Små, kønne 

byer passeres på Eidern. Rendsburg , hvor der findes et sælsomt syn: 

en svævefærge, som krydser Kielerkanalen, hængende i wirer under broer 

og som fragter passagerer og biler over på modsatte bred . 

Friedrichsstadt er der kønne gamle huse og "h()llandske" gade-kanaler. 

På den store Kieler Kanal er det sikkert at man møder store fragtskibe 

som sejler med 8 knob stille gennem kanalen, så de ikke er så 

frygtindgydende. 

Det er svært for os, der endnu ikke har været på rotur på Eidern og 

Kieler Kanalen, men som blot har krydset forbi og læst om det, at give 

et bedre billede af det. 

Er din nysgerrighed vakt. og har du en uges ferie - hvor du allerede 

har valgt at tage på ro-ferie og har du lyst til at være med, så kontakt 

enten Bjørn Andersen eller Helle Halberg . 

I nforr-nationsr-nøde or-n t u r en· 

Tirsdag d. 1 3/2-90 kL 20.00. 

Helle Halberg 
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-DFfR Organized trips, fex.: Rowers Day, Kr. Himmelfart, etc. 

-Competions, fex.: 

-Gåsehuset: 

Orientation rowing, club matches 

(Internal & with neighbor clubs) 

(an unexploited 

bicycle 

trips with 

evening. 

sleeping 

or week-end etc. 

ressource) 

over an 

I have not as of yet all my plans but they are coming wi th 

help from my commitee that consists so far of 

LOTTE TORP & BJARNE ENGELL. 

Any ideas, praises & criticismes are welcome. 

I am dedicated to offering a wide spectered program of events 

that should appeal to the most os us. I expect in return 

participation. (A calendar with events will be hung up on 

the bulletin board and come in our club periodical later. 

Mange roerhilsner 

Lise McNamara 

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

KRYDS AF I KALENDEREN: 17/2_ 

FEST IGEN FEST I DSR IGEN_ 

Interesseret og festste~t ??? 

Det er alle jo nok, og da denne 
•• -u.dklcednings

at finde 
fest er en såkaldt 

fest" gcelder det o~ 

på noget s~art i en fart __ _ 

Meeennnnn - -

-Datoen 

der ikke 

er fastsat og så er 

~ange flere oplysninger_ 

H'Ve~ har lyst til at tage 

Forhåbentlig en pcen del af 

rnedleJTlsskaren_ 

slcebet? 

Skri'V jer på l i s t en 'Ved baren _ _ _ 
8 

En isnende kulde mødte os lørdag morgen så både pejs og 
kamin blev straks bombarderet med masser af brænde og s n art 
var det til at holde ud igen. Et flot ~ mødte os også efter
som det tilsyneladende havde sneet endnu mere lobet af 
natten. Det var afsindig flot. 
Efter morgenmaden var der almindelig hygge. Nogle var ekstra 
aktive og huggede brænde. Lars og Ulrik tog hele Nordsjælland 
rundt for at finde en ny behoLder gas, som det viste sig, den 
lokale VVS-mand i Allerød havde. 
Idrætsudvalget- det var det ord de selv brugte- lagde poster 
ud til resten af de uskyldige sjæle , der skulle ud og finde 
dem om natten. Nogle forsøgte allers udspionere dem men da der 
var en tøseARNOLDI med dem blev det kun post et, der blev 
opsnuset . Senere. da v i var ti.bage i hytten lavede v i kakao 
og så spillede vi såmend kort, "rivial Pursuit og lidt dart. 
Motionisterne, deriblandt "idrOltsudvalget" , løb sig e n tur· 
Prokosten blev indtaget etfer tid. lyst og behov og dagen 
forløb ellers stille og roliet Plere mennesker fra DSR duk
kede OD tidligt på aftenen . 
Revisor-Lars var endnu en gang blevet bestukket af en af sine 
klienter. denne gan~ med 5 kg dybhavsrejer som det trods a lt 
lykkedes ham at fa en gastrono misk forret ud af. ( Pil-selv
rejer er i øvrigt en fremragen~e test pA folks selvbeherskel
se·· Især når skylleskålene "anglede som nogle så rigtigt 
påpegede. Resten af det nok så udmærkede måltid brev derefter 
indtaget. Plere taler blev holdt. denne gang (selvfølgelig) om 
de manglende skylleskåle ... Til sidst lod Stifinde r og næst
formand i I.Udvalget sien gå rundt, så vi kunne blive delt i 4 
hold til det ventende nat løb . Cirka en halv time efter aft e ns
maden gik starten- dog lidt problematisk. da selve for~anden 
fra I . Udvalget havde lidt vrøvl med i det hele taget at tælle 
til 4 . Alligevel blev vi allesammen gennet ud af døren pA 
vores farefulde færd. 
Sneen knirkede hyggeligt under v~res fødder og dalade samtidig 
ned over os i kæmpe snefnug. inens vi gik der og ledte efter 
poster med vores små lommelygter. 
Hurtigt fandt folk jo ud af at det var meget hyg~eligere at 
følges ad 2 hold af ~angen, og det fik katastrofale følger for 
nogle medlemmer af I.Udval~et. som troede de var smart e . da de 
havde lagt sig i baghold bag en stor stabel brænde· Rat hur 
tigt blev de overmandet af hold 1 og 2 og var kn a p sa næ ven y t
tige da hold 3 og 4 passerede. Resten af turen forløb stille 
og roligt . alle poster blev fundet og nu manglede der kun den 
sidste : Alles øjne lyste skoven o p da de så hvad det var··· 
TUBORG, og så helt kolde . Vi sendte alligevel vores Idrætsud
valg en venlig tanke. 
Da alle ,ret overraskende, var kommet hjem fik vi hjemmelavet 
irsk kaffe og så fortsatte spillEne ellers igen . En del øl
streger blev sat og Blues Bro tters kom igen til dere s fulde 
ret i den nordsjællandSke sko v . 
Aftenen blev afsluttet med en sidste s n8boldkamp og så gik 
f o l k t i l ro. 
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Den sidBte mor~en var der udmugning på programmet 
blev gjort pinlig ren ... er vi allesammen eni.e om. 

o~ hytten 

Derefter var der nogle. der tog hjem og d~r var nogle. der 
hellere \ /i Ile bl ive for at gå en lan. lan. tur. Da den var 
overstAet besluttede man sig-for at ru~de we~k-enden af med at 
spise sig en pukkel til på Blovstrød Kro og som s agt så gjort. 
og ud over det så er det helt sikkert. at folk be tragter denne 
week-end i no vember som rigtig h y ggelig og vellykket. ikke 
mindst pA grund a.f initiativ-gruppen. der havde alle "løse" 
ender under fuld kontrol. 

!\ N N O N C E 
============= 

V Æ R E L S E T I L L E J E 
================================= 

Pragtfuldt værelse beliggende her i klubben pA 
2. sal er til leje fra ,. februar 1998 for et 
aktivt medlem med Frima klubAnd. 

Værelset er pA 28 m2 netto med strålende udsigt 
mod vest over København, stor fælles altan køk
kenbord med vask og koldt vand, 2 stk elkogespi
raler og antennestik. 
Adgang til vaskemaskine og tørresnor. 
Toilet og bad i underliggende etager . 
Kort vej til alle klubbens fristende faciliteter; 
Venlige, stilfærdige , høflige og hjælpsomme naboer. 

Månedlig leje, inklusiv varme, vand og el: kr, 985,-. 
der betales forud. 
Der betales yderligere 1 måneds leje forud plus 
stempelmærke kr . 118,- ved indflytning. 

Henvendelse til undertegnede. 
Ansøgning stiles til bestyrelsen, att.: hus
forvalteren. inden den 16 . ds. eller snarest 
derefter . 

PbV~ 
~Haut 
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MOTION SROC HEF_ 

Welllil hello, I am supposed to tell who I am, My name is 

Lise MeNamara and I am a half-breed, half american and half 

dane, In Solvang they cal l us square heads, About 12~ years 

ago I arrived in this warm, sunny country called Denmark, 

I carne because it just wasn't warm enough over there in Sunny 

California. We had learned in school that danes were extremly 

happy, friendly & open. 

So here I had to come. 

July 1988, I found my way by accident to DSR. I came 

extremely enthusiastic for rowing and being apart of this 

special make of people, that spent their free time pulling 

a heavy rowboat around with a couple of oars in all kinds 

of weather. Rowing was great but I noticed very quickly that 

there lacked a friendly introduction to the club. I grouched 

over it and decided something should be done. The rest 

rowseason '89 we had the "Rabbit welcomming Committee". Other 

things I partook in organizing was: Nightingale trip, 

Moonshinetrip, orientation rowing, S-Øre trip, Sunday 

lunchtrip, partys, "Rabbit Christening" and Christmas rowing. 

I like to organize and start 

connection with rowing and rowers. 

up new and fun events in 

I am soon finished with my education as Occupational 

Therapist, so be asssured I am educated in occupying people. 

I think of myself as a catalyser that is superiously 

responsibie 

supporting 

but I am simultaneously very interested in 

other's new ideas, interests in taking 

over/improving 

management, etc. 

aiready established events within my 

We are a large club that is becoming larger. If we are also 

to be an open, fun, active and developing club then we should 

support 

feeling". 

new initiative, active participation and "the club 

Somethings I feel are important. I also 

collaboration between the different commitees. 

Something we aiready are planning. 

My ambitions for this coming season is as follows: 

believe in 

Single 

Nightingale, 

day trips, fex. : FuresØ Spring + Fall, 

Flakfort, S-Øre, Evening/night 

dinners, Sunday Picnics, 
Moonlight, Skt. Hans, etc. 
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-E..QRARSKO 
LLEKTIONEN 

Nu er der mindre end 
Samt' 3 måneder til ro-sæsonen 

ldig har vi fa 'et 
lovning 'b pa edre forhold 

Vifårml' , 

KLAR _ 

starter. 

til rotøjet i DSR. 

f u 19hed for at sælge 
orhold t' 

II at prøve tøjet. fra kontoret, hvor der er bedre 

V' 
l har et lille lager af' , 

men vi modtager JogglngSæt, sved / løbesæt 
også gerne bestillinger. 

- lige nu -

NYHED: 
Efter fleres Ønske ha . 
kvalitet ,r Vl nu også 

som SVede/løbesættet. 
lØbevest af samme 

PRISER: 

T-shirts 75,-
Joggingsæt 450,-
Ro-shorts 

130,-
Svede/ løbesæt 400,-
LØbevest 110,-

Helle Halberg & Hanne F. Mortensen. 
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PIGER. 

For første gang igennem længere tid, er DSRs klubblad nærmest 

blevet bombarderet med indlæg fra medlemmerne. 

ALLETIDERS ! 

Men man har lov at undre sig en kende. For hvor bliver indlæggene 

fra klubbens mandlige medlemmer af ? 

Dennegang er der ganske vist to indlæg, signeret af to mænd, men 

jeg tror at mange meget gerne vil hØre lidt fra klubbens øvrige 

"mandeskare". 

"I\RBEJDSLØS" . 

Det er iøvrigt en lidt underlig fornemmelse, ikke at skulle 

gøre så meget vedrørende opsætning af bladet denne gang , for der 

er sider nok fra medlemmerne til at fylde et helt blad ud - uden 

at DSRs redaktrice har måttet i arkiverne for at finde interessant 

læsestof til medlemmerne. 

Kaproningsreferater kan jeg heller ikke krydre bladet med, for 

her i skrivende stund, medio januar, har der endnu ikke været nogen 

regattaer at skrive om. 

Til gengæld har jeg nogle referater liggende fra sidste års 

Danmarks Mesterskaber på SorØ sø. 

De s kulle være bragt i alle danske roeres blad: RONING, men da 

jeg d. 27 / 12-89 blev bedt om OMGÅENDE at forlade min post i 

redaktionsudvalget må dette, andet afsnit, vente. Egentlig synd 

for de Danmarksmestre, der skulle være omtalt med fotos og rosende 

omtale. 

NOGET OM EN ANNONCE. 

Som der står andetsteds i dette blad, s kyldes årsagen til min 

"fratræden", at jeg iflg. DFfRs Forretningsudvalg har "overtrådt 

nogle presseetiske regler" vedr. en anno nce, , jeg aflev erede samme n 

med det øvrige materiale til bladet RONINGs trykkeri. 

Normalt har man i bladet RONING aldrig brugt at svare på annoncer 

og artik l er i samme nummer - ej heller sene r e , iøvrigt! 

Ma n har som regel altid forbigået k r itiske indlæg i tavshed, 

hvilket måske for nogen er det nemmes te - som redaktør af DSR 

Bladet, har jeg dog aldrig benyttet mig af den praksis. 

Når nogen skriver indlæg, mere eller mindre kritiske, til et blad 

eller indlæg, der bør besvares, er det mindste man kan gøre: 

At svare på indlæggene - om man nu bryder sig om det e lle r e j 



Indenfor Dansk Ronings Hovedbestyrelse er et meget yndet udtryk: 

"At man benytter sig af sin ret til ikke at svare på indlæg fra 

læsernet" 

Spørgsmålet er, om man som leder ikke står sig bedre ved at svare 

på "sure opstØd" der før eller siden må komme, hvis man besidder 

en lederstilling, som eksempelvis i DFfRs Hovedbestyrelse 7 

TRAVLHED I FORRETNINGSUDVALGET. 

Vedrørende "ANNONCEN" , som alle danske roere kan se i RONING nr. 

9 på side 5, havde DFfRs Forretningsudvalg otte dage til at bringe 

et s v ar i samme nummer af bladet. 

RONINGs trykker forholdt sig endda afventende med hensyn til tryk 

af nævnte blad, men da der ikke indløb noget svar inden for otte 

dage, valgte man at trykke bladet, der skulle være udkommet fjorten 

dage inden jul (89). Istedet udkom RONING mellem jUl og nytår. 

Der var ellers opstået en pludselig travlhed i DFfRs 

Forretningsudvalg. Ikke med hensyn til at svare på annoncen, men 

med at få smidt undertegnede ud hurtigst muligt .. 

på et Hovedbestyrelsesmøde, der f inder sted når dette blad er 

afsendt til tryk, skal det ligeledes afgøres om også den 

ansvarshavende redaktØr af RONING, skal forlade sin post pga. 

annoncen. 

IKKE HELT I OVERENSSTEMMELSE MED SANDHEDEN. 

Samme redaktør udsendte iøvrigt en landsudsendelse til alle 

roklubber, hvor han redegjorde for SIT syn på sagen og om, hvad 

der var foregået. Flere forklaringer i det udsendte brev er ikke 

helt i overensstemmelse med sandheden og undertegnede er blevet 

hængt ud for samtlige roere i hele landet. Eksempelvis står der 

at "jeg har overtrådt nogle presseetiske regler" og at jeg har 

"handlet i ond tro m.m. t" Det skal selvfølgelig nævnes, at jeg 

IKKE modtog denne landsudsendelse omhandlende min person i 

særdeleshed, men måtte rekvirere brevet på DFfRs Sekretariat. 

HVAD KOMMER DET DSRs MEDLEMMER VED ? 

Hvorfor så alt dette ? 

Hovedparten af DSRs medlemmer er jo nok ligeglade med, hvad der 

foregår i Dansk Forening for Rosports topledelse. 

Men bØr man være ligeglad ? 

Vi er Danmarks største roklub og har ligeledes Danmarks største 

kaproningsafdeling . Dermed er vi også storleverandør af kaproere 

til DFfRs landshold. 
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TILBUD TIL DIG! 

R O T U R I B E R L I N P A S K E N 

ll . - 17. APRIL 1990 

Ruder lost DSR's fØrste langtur i 1990'erne gar til Berlin 

pAsken - og DU har nu chancen for at opleve foraret i Berlin 

fra roMd. 

Berlin gennemstrømmes af floderne Havelog 5pree, s om indbyr

des er forbundet af et st ørre kanalsys tem. Alene i Vestberlin 

er der 150 km . "kystlinie", og i 9stberlin nogenlunde det 

samme. 

Vejret i Berlin i midten af april er erfaringsmæssigt pænt og 

lunt - de gange, jeg har roet i Berl in i pAsken, har vi kunnet 

ro i korte bukser. 

Det planlægges at ro i bAde Vest - og 9stberlin og meldingen 

fra Berlin lyder, at der skulle blive mulighed for at ~ over 

grænsen - det har ellers ikke været muligt siden 1945. 

OG SI. TIL DET PRAKTISKE: 

AFREJSE: 

HJEMKOMST' 

Onsdag den ll. april, kl . 22.12 med tog. 

Tirsdag den 17. april, kl . 08 . 37. 

De, der har en ekstra fridag kan rejse allerede tirsdag den 

10. april, kl. 22.12 (det gør bl.a . jeg). 

Vi skal bo i Berliner Ruderclub Hevella, som ligger centra l t, 

hvad angAr rofarvang og samtidig ligger ret tæt pA det centra

le Berlin. Overnatning toregAr - som pA en rigtig langtur - pa 

luftmadras i sovepose, men indendØrs . 

PRIS (selve rejsen): Kr . 500,- excl . pladsbillet og transitvi

sum. Hertil kommer udgiften til mAltider. 

DELTAGERANTAL: Max . 15 - sA beslut dig hurtigt. 

TILMELDING: pa opslaget i Slyngelstuen eller pa tele 

fon 31 26 91 54 - snarest muligt. 
MERE ORIENTERING: 20. februar, kl. 20.30 i klubben - men 

meld dig gerne til turen inden af hensyn 

til togreservationer. 
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OM AT NUSSE. 

Nogen foretrækker at ordne og nusse om bådene, andre 

at lave mad for- at arbejde sine 8 timer af. 

Det var så atter- min tur til at lave mad. Jeg kom asende, 

slæbende og stresset op ad trapper-ne, lukkede mig ind i 

køkkenet, ja så r-ablede det. Godt nok skal vi have et nyt 

køkken til sommer, men derfor behøver det vi har, ikke 

ligne og lugte som en losseplads. Hvis der bare 

almindelighed val" 

det. Men bor-dene 

uor-den, så kunne jeg måske leve med 

var beskidte, vaskene lå dur gamle 

madrester og et tredie sted stod del" brugte askebægl"e. 

Okay, sagde jeg til mig selv, du stiller varerne ind i det 

lille kølerum. mens du ordner det værste i køkkenet. Ikke 

spor bedre var det, der lå det bare på gulvet ! 

Jeg åbnede derpå diskret køleskabet, og tænkte, det her 

er løgn. Skal jeg skrige eller s ælge glogg til maden. der

stadig stod køleskabet og smilte fra d. 17 . dec. Jeg 

smækkede lågen i for at gå tilbage til køkkenet. Jeg nåede 

knap nok ud med hovedet, før en ilde lugt trak op i mine 

næsebor. Ah nej. tænkte jeg. skraldespandene . Jeg turde, 

ikke engang at åbne dem. Det var som at slå panden mod 

en mur. Med hastige s kridt forlod jeg køkkenet og gik ud 

på verandaen for at se ud over vandet. Bølgende vand gør 

mig rolig, selv vandet i Svanemølle Bugten . 

Efter ca. 10 minutter, var mit ansigtsudtryk normalt og 

min temperatur- faldet til 37 grader. Jeg vendte tilbage til 

køkkenet, smøgede ærmerne op og gik i gang med det værste 

af det værste. 

SA det med at nusse kunne måske indgå i arbejdsordningen, 

så de der ikke gider at nusse om både ne eller de sultne 

roere, kan nusse om køkkenet, selvom det er gammelt. 

Så har vi den ordning til det ny køkken. 

-::'.A. 

Susanne Agersnap. 
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De t er Deres / vores fremtid indenfor r osporte n, det gælder. 

Det er derfor, annonc en blev indrykket & betalt af DSRs 

kaproningschef, Reiner Modest. 

- At hele "sagen" så har taget en hel anden drejning end den 

tilsigtede, kan nok tolkes på mange måder. 

Ikke overraskende har andre klubbers ledere, efter at have 

gennemlæst annoncen og den udsendte korrespondance, givet udtryk 

for nøjagtigt det samme som det/te ksten i annoncen fortæller. 

Det bliver derfor spændende at s e , hvad der sker inde nfor dansk 

roning i 1990. 

Læserne af DSR bladet vil selvfølgelig blive bekendtgjort med, 

hvad der videre sker i "ANNONCE-SAGEN!" 

Og mods at "de presseetiske regler" s om man gør brug af i 

DFfR har DSR Bladets redaktør ikke i s i nde at bruge sådanne, 

hvis der kommer kritiske indlæg fra klubbens medlemmer. 

Fat bare pennen og skriv. 

ALT modtages (indenfor ron i ngen, forstås) lige fra langtursindlæg, 

festberetninger, kaproningsreferater til RIS / ROS-artikle r 

Mette Bacher Jensen 

SIDSTE NYT I SAGEN 

Følgende brev er sendt ud: 

Til Klubberne! 

I forbindelse med hovedbestyrelsens møde, den 20. - 21. januar 19 90, 

behandlede man bl.a. "annonce-sa gen" fra RONING. 

Nedenfor følger uddrag af referatet fra mØdet v edrørende sagen. 

"Annonce-sagen" fra bladet RONING. 

Hovedbestyrelsen følte, at f orretningsudvalge t havde "overr eageret" 

på sagen om den indrykkede annonce. En reaktion, s om bl.a. havde 

medfØrt at den ansvarshave nde redaktør havde brudt samarbejde t med 

Mette Jensen. 

Den ansvarshavende r e daktØr blev opfordre t til at t a ge kontakt med 

Nette J e nsen snarest muligt med henblik på hendes indtræde n i 

redaktionen igen. 

Dette indvilgede han i. 

Ovennævnte t il o r ientering. 

(Brevet unders krevet af st ig Fischer Bjerregaard, Genera lsekretær. ) 
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VINTERTRÆNING .! DSR ER OGSA 

ANDET END: GYMNASTIK, RO-TRÆNING 

29. LØB_ 

Der ~ også rTIul-ighecl for at dyrke: 

VÆGT/STYR KETRÆN I NG_ 

Styrketræning gør dig modstandsdygtig mod skader i alle sportsgrene. Men 

arbejdet med de tunge vægte kan også dyrkes som ren kropspleje. 

Styrketræning har utallige fordele for motionister og sportsfolk af alle slags. 

Når du træner med vægte på den rigtige måde. bliver hele kroppen strammet 

op. og du får en velplejet og slank skikkelse. Efterhånden som du bliver 

stærkere. får du også større udholdenhed og hurtighed. Desuden beskytter 

styrketræning mod skader i alle sportsgrene. da både muskler. sener og 

ledbånd bliver stærkere og mere modstandsdygtige. 

Men styrketræning er ikke kun for sportsfolk. der vil bruge styrken i 

en anden sportsgren. Man kan vælge at træne styrke simpelthen for at pleje 

sin krop. De fleste af os har nemlig slet ikke den muskel struktur og -

styrke. der er nødvendig for en god holdning. Fx. skyldes de problemer. 

som mange mennesker ofte har med ondt i ryggen og lænden. at bugmusklerne 

er for slappe. og at der er for lille bevægelighed i ryggen og i benene. 

Der er mange myter om styrketræning. En af dem forbinder arbejdet med 

de tunge vægte med svulmende bodybuildere og konkurrerende vægtløl\.ere. 

Andre sportsfolk troede helt op i 1960erne. at styrketræning ville gøore dem 

langsomme ved at øge muskulaturen så meget. at det ville gå ud over deres 

bevægelighed. Senere viste det sig dog, at både elite-vægtløftere og 

bodybuildere havde en udmærket bevægelighed og ikke var specielt 

langsomme. Forsøg viste. at hvis man satte utrænede til at træne styrke, 

b lev de naturligvis stærkere. men også hurtigere - og disse egenskaber kan 

næppe være til skade i andre sportsgrene. 

PROGRAMMET SKAL VÆRE INDIVIDUELT: 

Et styrketræningsprogram skal sammensættes individuelt. men der er alligevel 

visse principper og metoder. der går igennem ethvert program. I sidste ende 

drejer det sig om at øge musklernes styrke og udholdenhed. For at opnå 

det, må du gennem træningen vænne dine muskler til at udføre hårdere 

arbejde, end de er vant til. Dette princip kaldes progressiv belastning. 

Den ekstra ydelse, som dine muskler kommer til at levere, gør dem 

stærkere, mere spændstige og effektive . Ydelsen kan du sætte op enten ved 

at øge den vægt, du løfter, eller det antal gange, du løfter den. Hvis du 

primært vil øge musklernes styrke, skal du løfte en tung vægt med få 

repeti. tioner. Gælder det udholdenhed: Er det en lettere vægt med mange 

repetitioner. Fortsættes i næste nr. 
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Åben debat 
~ I : . . .,.... j l . ~ '. ' 

om struktur og organisation i dansk roning burde være en selviØl. 
geo Dette lader dog ikke til at være tilfældet, når det gælder' 
forhold omkring kaproning. Der har i kaproningskredse længe været 
et ønske om en strukturdebat omkring Danmarks Rocenter og dets 
placering i forhold til DFfR. Denne debat har øjensynligt ikke, 
været ønsket af dansk ronings ledelse. I december forsøgte Reiner 
Modest at ruske lidt op i debatten ved at sætte et åbent brev i 
form af en betalt annonce i DFfR's officielle blad Roning. I dette 
åbne brev opfordrede Reiner kaproningsledelsen til at trække sig 
tilbage på grund af mangel på visioner. - Og nu skete der nogetl ' 
Forretningsudvalget i DFfR vågnede 1 Nej, ikke for at deltage i 
debatten, men for at undertrykke den. Første handling var at 
afskedige Mette Jensen fra jobbet som redaktionsmedlem af "Ro
ning". Mettes eneste brøde bestod i, at hun havde modtaget annon
cen og afleveret den til trykkeriet. Man påberåber sig en presse
etik, der tilsikrer, at angrebne personer skal have mulighed for 
at svare i samme nummer af bladet. I dette tilfælde havde de 8 
dage, men dette var åbenbart ikke nok. Dette burde være tid nok, 
lIled mindre "etikken" blot er en omskrivning af, at kritik af 
hovedbestyrelsen ikke må forekomme, hvis de angrebne ikke gider 
svare. nenne fyring har givet anledning til meget skriveri og 
ufred. Desværre er strukturen af dansk kaproning stadig ikke 
kommet til debat, men en debat om redaktionsprincipper og ytrings
mulighder i "Roning " er måske heller ikke at foragte - som en 
start. 

Ombygningsplanerne for klubhuset er ved at tage form. Vi har 
modtaget et godt gennemarbejdet forslag til nyindretning af køkke
net fra Anne-Marie Raabymagle og Susanne Pedersen. Dette vil danne 
grundlag for en endelig indretningsplan. Planen vil blive slået op 
i klubben. Er der medlemmer, der har en mening om køkkenindret
ning, er de meget velkomne til at udtrykke denne, gerne hurtigt. 
Mogens Haut koordinerer. Ud over køkkenet er det besluttet at 
prioritere istandsættelsen af verandas tuen og damernes omklæd
ningsrum højt. Også her er der brug for ideer. Specielt til piger
ne: Vi ved godt at jeres omklædnings- og badefaciliteter er elen
dige. så det behøver I altså ikke at fortælle os. Derimod vil et 
godt forslag til, hvordan disse faciliteter burde indrettes, have 
gode chancer for at vinde gehør. 

Til slut et par ord om gymnastikken. Der kører nu Il hold om ugen. 
Enkelte har op til 70-80 deltagere, hvilket klart er for mange. 
Derfor opfordres flere til at benytte holdene tirsdag kl. 20.00-
21.00, onsdag kl. 18 . 30-20.00, torsdag kl. 20.00-21.00 og ~redag 
kl. 18.00-19.30. Her er endnu plads at bevæge sig på . Vi ma nok 
erkende, at udvidelsesmuli~hederne er ved at være opbrugte, hvor
for den eneste måde, hvorpa vi kan tilbyde alle en tilfredsstil
lende gymnastikmulighed er ved at gennemføre en aktivitetsspred
ning. Derfor, SPRED JERI 

Henning. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 

ÅBE~ DEBAT .... Leder v . Fo rmand Henning Rasmussen ....... side 

d'~~'AT NUSSE ... .. v .. Susanne Agersnap .............. .. .... .... ............. ...... side 
:. ," 

pASKETUR TIL BERLIN ... v . Bente Kjøller ............. . .. side 
r- ' . gORARSKOLLEKTIONEN ER KLAR .. v . Halberg/Mortensen ........ ~Lde 

;MOTIONSROCHEF. . .. v . L. McNa mara .. ... .. . .......... ...... side 

Iw0R SKAL VI HEN AT RO I 1 990 ?.Helle Halberg ........ . . side 

J.;NDLÆG FRA EN LÆSER... v . Regitze Siggaard .......... .. . . s ide 

UNDSKYLD TIL GITTE PALLESGAARD . .. v . MBJ ....... ...... . . side 

OPLYSNINGSSIDE .......................................... side 

4 

5 

6 

7-8 

1 2 

ORIENTERINGSSEKTIONEN ................................... s ide 13-14 

DA SPORTEN VAR UNG .. . v. mette .. ............ .. ....... ... . side 15 
·1 o 

SE,NT EFTERAR I NORDSJÆLLAND ......... . ....... ...... ...... ~ide 16-'. 

: ~~'}FOR INDLÆGGENE, PIGER l ... v . Mette Jensen ..... . ... . sid .,c-ll 

~iichE~ :rOM .. VÆGTTRÆ'NING fundet i bladet "I FORM" ... ; , ...... s':'J.~. ",. "2 
. '~l ' . . l.q . ..:Jl ....... . ' / .4 

INDMELDELSE: . sker ved at udfylde og indbetale indmeldel ses -girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
mAneders kontingent. Nye er velkomne ti l 2 gratis prøvegange i klubben, 
inden indmeldel s e skal finde s ted. 

KONTINGENT: opkræves kvartal svis forud via giro. Ved overskridel s e af 
betalingsfri s t pålægge s et gebyr på 25 kr pr . rykker. Hvis rykker krydse r 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret v il blive 
opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7, l/IO, og skal være DSR i 
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldi g udmeldeise foretages ved at 
indbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, samt 
ved at anf øre 'udmeldelse", nave og adresse på· den del af girokortet som 
po s thuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, og ~n bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen . -Kontingentopkrævni ngs-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me?delelser ikke kan anføres på disse. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE : Man er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse ha r fundet s ted, uans et om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restanc e 
svarende til 1/2 - l års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incas s o. Alle omkostninge r i forbindelse hermed betale s af 
skyldneren. 

ADRESSELISTE 

Danske Studenters Roklub, S trandvænget 55 

2100 Kbh. ø. Pos tgiro 500 34 66, Tlf. 31296326 

MEDLEMSTELEFON 31185811 

Formand 

He nning Rasmus sen 
Normasvej 14 s t. 
2000 Frederiksberg 
31464767 

Kapronii1qschef 

Reiner Modest 
Vinkelvej 14 A, st . th. 
2800 Lyngby 
428 7 3 203 

Lanqtursrochef 

Jeanette Ve s tergaard 
Jagtve j 59 , II th. 
2200 Kbh . N 
31832543 

Husforvalter 

Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 Kbh. ø 
31298499 

Formand 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
4288 5886 

Kasserer 

Nis C.J. Schmidt 
Hvede ve j 14 st. 
2700 Brønshøj 
31284871 

Kasserer 

Johan Fryde ndahl 
Bredesvinge t 42 
2830 virum 
4285 860 5 

Materielforv. 

Erik K. Ra smusse n 
Engelstedgade 62 , IV 
2100 København ø 
31290499 

Kontingentkas serer 

Kun skriftlige henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 Kbh . ø 
Att: Kontingentkassere ren 

Redaktør 

Mette Bacher Jensen 
Gl.Kla usdalsbrovej 464 
27 30 Herlev 
42 9 43 250 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Sekretær 

He lle Halberg 
Car l Nielsensa lle 2. 1 

2100 Kbh. ø 
31 293 414 

Instr. Rochet 

Michael Hansen 
Fredensgade 5, I 
220 0 Kbh. N 
313534 55 

Kaproninqsudvalq 

Motionsrochef 

Lise McN amara 
Hørsholmsgade 18D,I 
2200 Kbh. II 
3J1l 21199 

Sekretær 

J ohan Frydendahl 
Bredesvinget: 42 
283 0 Virum 
42858605 

Public Re1a t:ions 

Vibeke Delfs Janse n 
Borgervænget: 78 
2100 Kbh. ø 
31184780 

Redaktion: Mette Bacher Jensen /~ryk: Micro Forma, Odense - Oplag: 1000 eks. 
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Løbstype Arrangør 
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B 
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Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 
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Ravnshalt ...... DSR 

Va llø 

Grib Skov M~rum 

Ravnsholt 

Mød op mellem klo 10 og 12 

Køge 

DSR 

Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 Il 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 42 85 86 05 

DSR ••• 

Car b. ) 

Cpriv) 

~~.'o ..... . . 
O().,JOI.loo 

l, MEDLEMSBlAD NR. 2 - Marts 1990 58 ARG. 

Teamwork has its rewards. 
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8-9 
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12-13 
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15-16 

17--1'8 

19 

20 

Om at samle .... V. Mette Jensen ....................... side 21-22 

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 1/1. 1/4, 1/7, 1/10, 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 me:delelser 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved inessso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
Skyldneren. 

---=---:..::.~-= - -- --- ~=-~- - ,7"-:- - - --.-- --- - ---=.~-=.-...: - ---- ___________________________________ _ 
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2100 Kbh. ø 
Att: Kontingentkassereren 

RedaktØr 
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2200 Kbh. N 
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2200 Kbh. N 
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Redaktion: Mette Bacher Jensen/Tryk: Micro Forma, Odense - Oplag:l000 eks, 



Blandt det "bedre" samlingen findes der 3-4 årgange indbundne 

"RUDERSPORT" fra krigsårene. 

Dette . samt en masse andet spændende materiale fra roningens "barndom". 

skulle være kasseret under en heftig oprydning på Gladsaxe Rostadion for 

nogle år siden. 

Da undertegnede kendte vognmanden. der skulle køre de mange fyldte 

affaldssække til forbrændingsanstalten. fik jeg lov at stille min nysgerrighed . 

Jeg fik lov at se. hvad sækkene indeholdt - og haps ! 

Efter en grundig gennemgang og sortering af indholdet. som nogle selvfølgelig 

betragter som noget værre I... • blev disse. ro-mæssigt set. lækkerbidskener 

ikke kørt til destruering men hjem til opbevaring på mit loft. 

Samlingen er siden blevet suppleret med flere ting. blandt andet et gammelt 

album. spækket med ro-billeder fra 20'erne. 

Billederne forestiller nogle kaproninger i Københavns Havn - og langturs 

arrangementer med roere i festligt lag. 

Det var dengang man gjorde meget ud af påklædningen. Om det var praktisk 
at ro i. kan jo nok diskuteres . 

Albummet blev fundet i en rodekasse på et loppemarked og erhvervet for 
en tier'. 

På en bogauktion i sidste måned. blev samlingen atter udvidet. Denne gang 

med en bog af langtursroeren : Niels Ventegodt. et tidligere DSR-medlem _ 

der for mange år siden var indblandet i en ekSklusionssag grundet nogle 

særdeles farefulde færder over diverse farvande. Ikke alle med lige heldig 
udgang ! 

Bogen omhandler Ventegodts langtursroning i Europa og er rigt illustreret 
med lækre fotos fra dengang. 

De langsigtede planer er. kort og godt. at lave et såkaldt "ro-arkiv" I På 
privat basis). 

Derfor: Ligger nogle af klubbens medlemmer (gerne de ældre) inde med noget 

ro-litteratur. som alligevel bare fylder op og måske skal kasseres. modtager 

DSR-bladets redaktør det gerne. Det kan være alt. lige fra : Ro-programmer. 

bøger. sportsjulehæfter • årbøger. plakater , korrespondance - og sidst men 

ikke mindst: Fotos, sjove ro-tegninger, striber, historier med mere. 

Ovenstående behøver ikke at omhandle DSR, men må meget gerne være fra 

andre klubber - også udenlandske . 

Dukker der noget "ro-skriftligt" op under fodlrsrengøringen, da ring eller 

skriv til redaktricen. Telefonnr. og adresse står bagerst i bladet. 

Læserne vil selvfølgelig fremover blive holdt ajour med, hvordan det går 
med indsamlingen. 

-mette-
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Foråret nærmer sig, 

og dermed også en ny rosæson. Den 1. april hejser vi standeren f o r 
sæsonen 1990. 
De, der ko mme r i klubben, vil vide, at der er en voldsom aktivite t 
for at få gj o rt materiellet i stand til sæsonstarte n. Det ser ud 
til at lykkes i år takket være et aktivt materieluvalg. 
Instruktionsplanlægningen er igang. Hvis der kommer lige så mange 
nye medlemmer s om sidste år - o g jeg ser ingen g r und til at de tte 
ikke skulle blive tilfældet - blive r der brug fo r mange instruktø
rer. Har du lyst til at deltage, så kontakt Michael og ko m med på 
instruktørkursus før sæsonen for alvor starter. 

Der er tal t og skreve t meget om ombygningen. Noget er der. sket . 
Det store vinduesparti over hovedindgangen er blevet skiftet ud , 
og trappen er blevet sat i stand. Næste skridt bliver køkkenet . 
Planerne er klar og kan beses i klubben. Der fortsættes nu med 
tilbudsindhentning og indhentning af tilladelser. Hvornår vi 
bliver færdige er endnu uvist. De første forslag til indretning af 
reste n af l. salen er indkommet, men der er stadig tid til, at 
også du kan få indflydelse. 

Langturene for 1990 er også ved at blive planlagt. Vi har en båd i 
Finland og tanker om at sende en til England. Hvor vil du hen på 
langtur i år? Kom til langtursmøde den 4. marts og deltag i plan
lægningen af sæsonen. 

Kaproerne har stort set kunnet ro hele vinteren. Der er da o gså 
megen aktivitet på Bagsværd, især i weekenderne. Der er over 50 
medlemmer, der ønsker at dyrke denne gren af r o ningen i år, så det 
lover godt . Der arbejdes p . t. med at få klargjort kaproningsmate
riellet, så dette kan blive flyttet på Bagsværd igen. 

Forberedelserne er som sagt i gang på alle fronter. Jeg håber, at 
se mange af jer i klubben specielt i de tidlige forårsweekender i 
marts. Er der ikke pladS/brug for dig ved bådeklargøringen, så se 
dig om. Der er mange ting der trænger til en kærlig hånd - ude som 
inde - og det e r tilladt at tage et selvstændigt initiativ med 
oprydning osv. Det er også din klub. 

Henning. 

3 
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også i år skal DSR br"Ll.ge ~ange 

Instr"Ll.ktør~r til de nye kaniner_ 

så h~is d"Ll. har lyst til at 

instr"Ll.~r~, da ~eld dig til DSRs 

sidst~ til~e1ding ~ ops1agsta~len) 

TIRSDAG d_ 13/3-90_ 

MYR. INSTRUKTIONSUDVALGET 

4 

OM AT SAMLE _ 

F orsiden af dette nummer forestiller en flok roende isbjørne. 

Tegn ingen blev fund et. da DSR-bladets redaktrice v ar på job og havde et 

ærinde Palads Teatret. der hører under Nordisk Films biografer i City. 

Her hang tegningen på en opslagstavle i et af teatrets kontorer. Meningen 

med at hænge den der var god nok. en isbjørn er jo Nordisk Films vartegn 

- men som roer MATTE jeg eje den tegning! Det lykkedes da også. uden 

besværligheder. (en flink ansat ungersvend forstod mit problem) triumferende 

at drage hjem med tegningen. 

Ah. atter en nyhed til samlingen . 

Jeg er nemlig samler ! 

Udover at samle på det. mange andre samler på: Antikvite ter. gammelt 

legetøj . barnevogne fra århundredeskiftet. sjove gamle øloplukkere. hattenåle. 

smykker og meget . meget mere - samler jeg også på: 

ALT TRYKT INDENFOR RONINGEN 1. 
(Jeg skriver II ALT TRYKT". for samlingen omfatter ikke svedigt. gennemslidt 

rotøj med sorte mærker på bagen fra en eller anden fordums berømthed -

selvom jeg. ligesom alle andre kaproere. ikke går af vejen for at bytte 

ro-bluser ved diverse regattaer. Det skal indskydes at DSRs klubtrøje IKKE 

er særlig attraktiv. hvis man vil bytte den ud med en dødlækker australsk 

landsholdstrøje ! Hvad man gør 

mig om over for bladets læsere!) 

sådan en situation. vil jeg ikke udbrede 

I samlingen indgår pt. gamle regnskabsbøger (DFfRs fra århundredeskiftet). 

gamle årbøger fra 1890' erne og frem til i dag. jubilæumsskrifter fra 

forskellige roklubber. flotte farvestrålende ro-programmer og ro-blade. 

21 



.... En ",andretur på Skåneleden" 

H ",ornår ? LØRDAG & SØNDAG d. 19.-20. MAJ. 

Uanset alder, køn og æresbevisninger har du chancen for en enestående 

tur, hvor alt er klappet og klart: 
\ 

- den skønneste tid på året med forsommerens kogleri i noget af det 

skønneste af Sverige. 

Vi rejser med tog til Helsingør. kører med bus frem til startstedet -

Skarsnas - et sted på skåneleden (en vandresti tværs gennem Sverige Ø/V. 

vandrer med let oppakning ( det "tunge": sovepose, aftensmad, små børn, 

børnepassere mIk og andet personligt grej bliver sendt videre til 

overnatningsstedet!. en tur på 5-6 timer i "vildmarksterræn" , overnatter 

i Stronhult (Lonsboda gamle skola!. vandrer videre søndag, bliver samlet 

op af bussen i Simontorp og tager tilbage til København - en uforglemmelig 

oplevelse rigere. 

Priside: 320 kr. (børn: 75). 

NB: Der må IKKE medbringes FOR meget kage 1. 

- Begrænset plads ! 

- HURTIG TILMELDING: SE OPSLAGSTAVLEN! KLUBBEN 

INFORMATIONSMØDE 5/1l. 

Niels Fredsted/ Asbjørn Torp 
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LANCTU RSRON I NC 

Vi i langtursudvalget er en broget lille skare. hver med vores stærke 

sider. 

TINA, begyndte at ro i 1989. Hun vil gerne gøre et stykke arbejde for 

klubben' og er især interesseret i langture. 

BIRTHE Flamand, har roet adskillige år 

deltaget i masser af langture. 

Hun er en rigtig igangsætter ! 

Hellerup Dameroklub og har 

NIELS Engell garvet langtursroer - prøver at få styr på vores 

langtursgrej . Du kan få trukket timer fra på arbejdsordningen ved at 

deltage i dette arbejde. 

BENTE Kjøller er, kort sagt: LANGTURSFREAK ! 

JEANETTE - altså mig - har en ro-karriere på 3 sæsoner og Il langture 

"på bagen". På andre felter end roningen, er jeg vant til at organisere, 

planlægge og koordinere, så jeg regner med, at det også skal gå fint med 

hensyn til langture. 

Ikke desto mindre er jeg MEGET modtagelig for gode råd og ideer. Bare 

kom ud af busken ! 

I udvalget er vi ved at planlægge den kommende sæson og har allerede 

fastsat datoer for en del arrangementer. 

Udover de mindre ture (helligdags-. week-ends- og andre "mindre" 

arrangementer) skal vi naturligvis have alle vore tre plastbåde "ud at 

røre sig": 

"Svante" skal hjem, når sæson 90 er slut; den trænger til en ansigtsløf t ni ng. 

så den kan desværre ikke opfylde nogens ønske om at bevæge sig helt 

til Leningrad i denne omga'lg. Nej. I som har lyst til at ro i "Svante". 

må nyde de finske og svenske kyststrækning er . 

. En lang tursbåd (" AR" ell er "PR") ti lstræber vi at få sat i vandet 

i Rosk Il de i forbindelse med Pinsen . for at båden kan s t arte sin færd op 

ge nnem fj orden og Sjælland r undt. 

Vedrørende den sidste båd. pus ler v i med forskellige tanker. og endnu 

er intet afgjort. Vi e r ifærd med at u nd ersøge et par mul igheder: 

1) Syd-England (Kanaler + Kyst!. 2) Kassel - Breme n (f lod) som skulle 
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være et meget smukt område. Vi er naturligvis interesserede i at høre, 

hvis har nogle gode ideer, men planlægning kræver tid, så jo før des 

bedre. Det alt afgørende for bådens destination bliver naturligvis 

medlemmernes tilsagn om, at de kunne tænke sig at tage ud at ro i båden 

"netop der"! Nedenfor følger en oversigt over de ture, vi allerede har 

planlagt, men udover disse bliver der nogle week-endture til Nivå/ måske 

andre steder. Følg med på opslagstavlen. 

Jeanette Vestergaard 

4/3-90 Medlemsaften - Langture 

10.-11./4-17/4. Berlintur 

19/4 Møde om "Svante" 

21.-22 . /4 Langtursstyrmandskursus 

26/5 Nattergaletur 

1/6-5/6 Pinseturle) 

30/6-1/7 Vikingespillet i Frederikssund 

25-26/8 Flakfortet - Saltholm 

OBS_ OBS. OBS. OBS. OBS 

DEAD - LINE pA NÆSTE NUMMER AF 

DSR BLADET: 

Mandag d. 12/3 kl.23.59! 

SVENSK MØRKELEG OG Ø MME AN KLER 

Det med mørkelegen var første omend ufrivillige indslag på 

"træningsweekenden" i Stronhult. Stronhult ligger Skåne : Man sejler over 

fra Helsingør til Helsingborg, drejer til højre og kører ligeud i to timer. 

Så ankommer man til en gammel rød skolebygning, ejet af Holte IF. 

Normalt er der både vand, varme og elektricitet, men stormvejret havde 

også rusket i de svenske graner og nedlagt et par ledninger. Deraf 

mørklægningen, men det gik endda - med hjælp fra fyrfadslys. gammeldags 

lokummer og en venlig nabogård, hvor vi kunne hente junger med vand . 

Når sandheden skal frem, så skulle der jo også have været sne, men da 

det jo også er en mangelvare for tiden, blev der spændt kondisko på 

fødderne istedet for ski. 

to søgn løb. spurtede og vandrede børn og voksne, garvede 

orienteringsløbere og kage-joggere ad stier og markveje i en stadig cirklen 

og pendulfart mellem skoven og skolebygningen, hvor varm kaffe og endnu 

en kalorierig "felration" ventede. 

Ganske tæt ved skolen støder man på SKANELEDEN, en sti, der på sin 

vej tværs over Skåne bugter sig langs marker. sten-diger, vandløb og 

tavse graner. 

Det er med at vogte på, hvor man sætter fødderne på en stL der er 

brolagt med fedtede knorterødder og klaser af grankogler. Men den rare 

natur får måske også en til at gI den en ekstra skalle . Og glemme alt om 

jobbet. byen - og hvad der ellers rumsterer i vore hoveder til daglig. 

Programmet indeholdt noget for enhver smag: Stikbold i marathon-udgave 

og "syvstjerneløb" , et etapeløb, hvor hold på to skulle løbe ud og hjem 

syv gange til forskellige poster . Der blev vist både sat top- og bundrekord 

ved den lejlighed. men til gengæld var gennemføringsprocenten høj. I efter 

sigende) . Det høje ambitionsniveau, blandet med hændelige uheld, 

resulterede i en del ømme og hel- og halvforstuede fødder og knæ. 

en pause forsøgte to habile langturs-skiløbere at råde bod på det 

manglende snevejr ved at give staldtips om påklædning. ruter og 

overlevelsesteknik på fjeldet. 

Arrangøreren, ' Asbjørn Torp. gav depechen videre til andre, der måtte 

have lyst til at arrangere ture til Stronhult. Huset kan efter aftale lånes 

af Holte IF, og indholdet kan være hvad som helst. Men løbeweek-enden 

var bestemt ikke dum! 

Brita Kvist Hansen 

Fotoet. der er tage t af A. Torp, forestiller 

2 af deltagerne fra sidste tur. Fv. Stig ......!!I 
Rasmussen, dernæst Lars Nielsen. -;I 
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dannelsen af Kaninudvalget. Nogle kaniner fra sæson 88 var utilfredse 

med den introduktion til klubben der blev dem budt. hvorefter man 

gik igang med at ændre dette forhold for de kommende medlemmer. 

Det samme forhold gjorde sig gældende for Køkkenudvalgets opståen, 

og efter min mening fungerer den nuværende madordning betydelig 

bedre end den tidligere. 

Det er høj grad medlemmernes frivillige arbejde og initiativer, der 

gør DSR til hvad den er: Et smadder rart og levende sted at være, 

og det er bl. a. ligeledes gennem disse aktiviteter, at medlemmerne får 

en god mulighed for at lære hinanden at kende. Det skal således være 

medlemmernes frivillige arbejde og initiativ, som skal danne fundament 

for hvor mange vi skal være. En evt. professionalisering af en række 

overbelastede områder vil efter min fornemmelse på længere sigt skade 

klubben, hvis ikke kvantitativt. så ihvertfald kvalitativt. 

For Villy Sørensen "... forekommer det selvfølgeligt, at det er bedre 

at stræbe efter noget bedre end blot mere." 

For mig 

bedste! ! ! 

(evt. 

at se, skal vi ikke nødvendigvis være de største, men de 

Dette betyder muligvis at klubben skal lukkes i en periode 

vintersæsonen) for at værne om dens kvaliteter; det sociale 

miljø, initiativ og medlemmernes frivillige arbejde. Lysten til sidstnævnte 

vil utvivlsomt langsomt forsvinde, hvis det overbelastes over en længere 

periode. Lad det samtidig være en opfordring til samtlige medlemmer 

- tag del i klubbens aktiviteter, også de der ikke umiddelbart har et 

sportsligt aspekt. Disse aktiviteter er en god måde at komme ind i 

klubben på, samt livsnødvendig for dens "sjæl". 

DSR er hvad dens medlemmer gør den til, og det skal den fortsætte 

med at være. 

Ole Dam Petersen 

Tegning:Pernille Jørgensen 
18 

Bl.~t IZlJE3! 

Overp~ den ove,.dAdige julefmkast, a,.range,.et af' STYRMANDSLAUGETS ru 
-fa,.henværende ove,.sty,.mand he,.,... Er-ik von Madsen, e,. lauget atte,. tilbage 
med op,..\,.ende nyt: 

BLIIT lilJE 
l<Zlbe,. af' stablen 

LØRDAG DEN 31. MARTS KL.19.00 

A,.,.angementet vil blive afholdt i ove,.ensstemmelse med STYRMANDSLAUGETS 
t,.aditions,.ige ,.egle,. og -fa,.sk,.if'te,.. Der vil de,.-fa,. ogsA blive budt p~ en 
sA,.e sill1J91 maru, hvis hovedbestanddel vil vawe den t,.aditionelle, af' 
-falkeviddet d<Zlbte, "Cement". Til de -fo.-.1,.sk.1de gare,. vil de,. blive se,.ve,.et 
de sædvanlige uds<Zlgte d,.ikkeva,.e,.. 

cm -festens <Zlv,.ige -fad<Zlb kan de,. intet siges p~ -fa,.Mnd. wdskelov. 

I en ikke alt -fa,. f'je,.n f',.smtid vil de,. blive opsat tilmaldingsliste i 
klubben. 

De,. e,. adgang -fa,. alle STYRMANDSLAUGETS i l dsp,.udlende madlBMlB,.. Lauget 
sl.1,. i <Zljeblikket alle histo,.iske ,.eko,.de,. mad ma,.e end 160 af' slagsen !!! 

Inc:rneldelse vil son sædvanligt kunne ske ved -festen. Sty,.mands,.et e,. ingen 
betingelse fu,. medlsmsskab. P.1 g.-und af' tide,.nes ubDlhØd ige -foI""f'ald 
optages selv kajak,.oe,.e i lauget. 

OVERSTYRHANDEN 
hi.self 
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SPORT OG MEDIER_ 

Roning ligger på en beskeden 21. plads, hvis man skal 

prioritere sportsgrenene efter popularitet i medierne. 

Dette blev fastslået ved et foredrag af den kendte 

sportsjournalist i Danmarks Radio, Poul Erik Anderson. 

Foredraget var blevet til på foranledning af DFfRs KØbenhavns 

Kreds' Kaproninqsudvalg. Godt 40 interesserede roere, heraf 

en del yngre, tog imod invitationen og mØdte frem på Gladsaxe 

Rostadion en onsdag medio januar for at hØre på, hvad Danmarks 

Radios Sportsafdeling kan byde os - og vi den ! 

Foredraqet handlede mest om, hvilken konkurre nce der er mellem 

TV2 og Danmarks Radio om seernes gunst. Iflq. Poul Erik 

Anderson, har man ikke så gode muligheder i bR, når der skal 

laves direkte reportager, som i TV2. Der køres mange af 

udsendelserne nærmest som "free-Iance", man lejer eksempelvis 

en bemandet vogn med al optagerudstyr en hel dag for et vidst 

belØb, hvor Danmarks Radio til gengæld har nogle helt andre 

betingelser at tage hensyn til.Man skal deles om optagervognene 

med alle de andre afdelinger, hvilket i sig selv giver visse 

begrænsninger. 

Efter foredraget var ordet frit, og som en selvfølge blev 

spørgsmålet om prioriteringen af vor sportsgren også betØrt. 

Her blev det konstateret at Danmarks Radio slet ikke går ind 

for letvægtsroninqen, idet 

i denne gren af roningen 

reportage i TV. 

man ikke mener at en sølvmedalje 

"er v'æqt ig" nok til en fyldig 

Det er kort og godt de "tunge drenge" man vil have på skærmen 

- og IKKE de lette 

Og da der pt. ikke er nogle danske tophold i de tunge klasser, 

kan vi ikke regne med at få en dækning af løbene på Bagsværd 

Sø. 

Problemet er jo også, iflg. Poul Erik Anderson, at vores sport 

jo foregår udendØrs og at der skal filmes over en lang 

distance i al slags vei r - problematisk bliver det, hvis der 

bliver et uveir, aIa det, vi så ved VM på Bagsværd SØ i 1987. 

Nej, så er det straks meget lettere at optage en billardtur

nering.Her skal kameraet blot placeres direkte over bordet og 

her kan hverken rusk el ler regn genere. 

8 

SEX OG VOLD 

- handler det følgende indlæg ikke om, men hvor stor 

Hvor mange skal vi være ? Formand Henning lægger op til diskussion 

"december-lederen". Han peger selv på. at beslutningen skal ske 

på baggrund af en balance mellem økonomi og ønsket om plads. Hvordan 

dette skal forstås er desværre ikke yderligere uddybet. Ligeledes menes 

instruktionen at kunne give et fingerpeg. 

Jeg mener. at målestokken for hvor mange vi skal være må afgøres 

af hvor meget klubbens frivillige arbejdskraft formår. Det vil sige i 

hvor høj grad de "gamle" medlemmer formår at introducere de nye 

medlemmer. Og det vil endvidere sige. al især instruktionen. samt 

Kaninudvalget er flaskehalse. Men også gymnastikken og 

tirsdag/torsdags madlavningen sætter en grænse for hvad medlemmerne 

kan klare. 

Vedrørende gymnastikken har man forsøgt at løse problemet omkring 

trængsierne ved hjælp af udvidelser. Dette et" kun delvist lykkedes. 

Der er stadig for mange på ovennævnte dage, og for mig er det tegn 

på, at gymnastikken for hovedparten af medlemmerne ikke er 

tilstrækkelig for at møde op . Ligeså væsentlig er muligheden for at 

være sammen med alle de øvrige man kender - over en kop øl eller 

en portion mad. og man mangler netop det sociale element på 

onsdageJf redage . 

Netop den sociale side af DSR, mener jeg. er en af klubbens væsentlige 

styrker. København byder på et utal af muligheder for at dyrke motion 

(også roklubber) i det omfang man ønsker. men få steder oplever man 

det sociale miljø som det udspringer sig i DSR. En central faktor bag 

den eksplosive tilgang af nye medlemmer i rosæsonen 1989. tror jeg 

skyldtes kanin udvalgets omsorg. hvor man på et meget tidligt tidspunkt 

"socialiserede" disse i klubben. og derved undgik det store frafald. 

Det er værd at bemærke. at initiativet blev taget af nogle menige. 

relativt nye medlemmer - et forhold jeg skah vende tilbage til. 

Omkring tirsdag/torsdags madlavningen kunne det være fristende at 

løse det stigende arbejdspres ved at ansætte en halv/heltidsmedarbejder 

til at varetage køkkenets funktioner. Og jeg har da også hørt en lille 

fugl fra bestyrelses side synge om at ansætte en sådan medarbejder. 

For mig at se vil en sådan professionalisering imidlertid være en 

udvikling. der på længere sigt vil forhindre. hvad jeg anser som et 

andet væsentligt aktiv for -oSR: Medlemmernes mulighed for at tage 

initiativ til at ændre på forhold som man er utilfreds med . Det var 

bl.a. det. som lå bag 
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Med hensyn til dækningen af de udenlandske regattaer, ser det også 

temmel igt sløjt ud. 

Vore juniorkaproere får åbenbart ikke nogle ord med på vejen, hverken 

fra de Nordiske Juniormesterskaber eller fra Junior VM. 

Det er jo ellers dansk ronings fremtid, vi her har med at gøre og mon 

ikke mange gerne vil holdes lidt orienteret, om DE klarer sig bedre 

- eller ligeså godt - som seniorerne gjorde det ved NM & VM sidste år? 

Den, for vore seniorer, allervigtigste udenlandske regatta: Luzern 

Regattaen, har RONINGs redaktion OGSA valgt at udelade til fordel for 

andre, knap så vigtige, regattaer. 

Det er jo netop i Luzern, at de kaproere der ikke er forhåndsudtaget 

til VM, får en sidste chance for at kvalificere sig. En finaleplads er 

kravet for at få en VM-billet stukket i hånden. 

Med den deltagelse af verdenseliten, der altid er Luzern, vil det nok 

være noget af en sensation hvis nogle af vore tunge roere klarer 

VM-kravet. Dette får vi, som det ser ud i øjeblikket. ikke noget at vide 

om i bladet RON I NG i denne sæson. 

Man må da søge sine oplysninger andetsteds, hvilket vil sige i de store 

udenlandske ro-magasiner. Eksempelvis dækker det Vesttyske roblad ALT 

indenfor kaproningen. OGSA Den I nternationale Københavns Regatta, 

Junior VM & Luzern Regattaen. Det nævnte blad udkommer iøvrigt 

ugentligt om sommeren og hver fjortende dag i vinterhalvåret. 

Det skal ikke undre om DSR er repræsenteret ved : JuniorNM, JuniorVM 

eller i Luzern. 

Klubbladets læsere behøver dog ikke at fortvivle, I skal nok blive holdt 

behørigt underrettet om, hvordan vore stærkeste kaproere klarer skærene 

rundt om i Verden. 

Redaktricen 

-_ . . ~ 
~----------------- . - -

i 
I 
I 

• I 

Hvad vi, i Dansk Roning, skal gøre for at få en bedre presse

dækning, blev også diskuteret. 

Anderson roste vort "modstykke" Kano- og Kajaksporten. Her 

har man forstået at "sælge varen" på baggrund af et par 

guldmedaljevindere. Indenfor Dansk Kano- og Kajakforbund har 

man simpel t hen fundet fidusen, som vi, i Dansk Roning, ikke 

har: At sælge sig selv! 

Et forslag om at vi ved regattaen: Scandinavian Open 

arrangerer et prestige lØb for nogle af verdens bedste 

single-sculler roere er muligvis noget, Danmarks Radio vil 

være interesseret i at have med i en sportsudsendelse. 

Det, folk jo normalt mest interesserer sig for, når de ser 

sportsudsendelserne i TV er, hvordan resultaterne i 

tipskampene eller i v5 er - så et forslag om at danne et slags 

totalisatorspil på roere, vandt gehør og er måske vejen 

frem ... 

Samtidig bliver re,gattaerne .også mere publikumsvenlige, så 

andre end lige roernes forældre, søskende og hunde, korruner 

ud og hepper. 

Gode historier og sensationer (skandaler) indenfor elite

kaproningen er OGSA noget, man altid vil se positivt på fra 

Danmarks Radios side. 

- Hvem husker ikke 6-7 år tilbage, hvor selvsamme journalist 

fulgte nogle Senior B-roeres bestræbelser på at nå helt til 

tops internationalt i otter. Holdet blev fUlgt af Danmarks 

Radios Sportsafdeling både ved den hårde træning, testene 

samt ved regattaerne. 

Et pro j ekt, der "røg i vasken" efter et års hårde prøvelser 

for vore unge roere. 

- Nærmest en fiasko, hvilket var KRÆS for DRs 

Sportsafdeling. Det er aldrig set fØr eller siden, at roere 

og trænere var inviteret i studiet for at forklare sig. 

Her var ENDELIG noget roning, som DRs Sportsredaktion mente 

havde seernes interesse. BehØver j eg iøvrigt at fortælle, at 

det nævnte mandskab var et "tungt" mandskab ? 

Poul Erik Andersen gav tilsidst de tilsteværende opskriften 

på, HVAD vi skal gøre for at vinde gehør i Danmarks Radio, 

så vi kan få lidt roning på skærmen, som fØr i tiden. 

Tak til Københavns Kredsens Kaproningsafd. for et godt 

arrangement. 

- mette -



Dans/f Forening for Rosport 
Medlem af Dansk Idræts·Forbund Medlem af FISA 

Til DFfRs hovedbestyrelse 
samt redaktionsudvalget 

Rosportens Hus, den 25 . januar 1990 br f sfb 

Som besluttet på sidste HB-møde, tog jeg den 23. januar 1990, kontakt med 

Hette Jensen for at anmode hende om at genindtræde l redaktionsudvalget. 

Dette lykkedes desværre ikke, idet Hette Jensen ønskede en tænkepause pa et 

par måneder, i hvert fald til efter hovedgeneralforsamlingen i marts måned, 

da hun mente, at hovedbestyrelsen havde en vattet holdning til tingene, og 

ikke havde bøjet nok af, i det hele taget var tingene endt underilgt. 

Hun kunne endvidere ikke acceptere, at den ansvarshavende redaktør var med

lem af hovedbestyrelsen, og så længe dette var tilfældet, ville hun ikke 

genindtræde i redaktionsudvalget . 

Hun mente ikke at bladet fungerede, så længe der sad en fra hovedbestyrel

sen, da vedkommende altid lfølge hende, ville være inhabil. 

Dette til efterretnlng. 

Hed venlig hilsen 
DANSK FORENING rOR ROSPORT 

f. Birger Rind 
Næstformand Generalsekretær 

SKOVALLEEN 38 A 2880 BAGS" _~n TI:, EFON 0244 06 33 . GIRO 3023052 
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Maerk"V'ae r d i g p r iori t.er ing l bladet.: 

"RONlNC" ..L 

Under et nyt motto: RONING pA PLETTEN; udsendte RONINGs 

Ansvh. Redaktør, Birger Rind og medlem af Redaktionsudvalget. 

Stig Fischer-Bjerregaard d. 13/2. en meddelelse til samtlige Regatta

arrangører og til arrangører af Langdistancekaproninger . 

Meddelelsen gik. al sin enkelhed ud på . at bladet RON I NC 

desværre ikke kan dække alle kaproninger ved personligt at være 

tilstede. men at man gerne vil bringe resultaterne fra de 

arrangerede kaproninger. Herefter beder man arrangørerne om at 

indsende nogle bestemte skemaer med resultater umiddelbart efter 

at diverse regattaer er afviklet. 

Tilsidst meddeles det, hvilken regattaer redaktionen "formentlig" 

vil dække under det nye motto. ( Se øverst). 

Indenlandske: Otter stafet. København Argangsmesterskaber. 

Holstebro - Vikinge Regatta. Kerteminde - DM. Brabrand Sø og 

DM i Langdistancekapronin~ ,. 

Udenlandske : Ratzeburg eller Crunau, hvis vi har mandskaber med. 

Scandinavian Open, Oslo - MDS -Ottensheim. Østrig 

og VM i Tasmanien (Via pressesekretær). 

Som formand for Presseinformationen i Københavns Regattaforening. 

tillader undertegnede sig (iøvrigt sammen med den øvrige bestyrelse 

i foreningen) at undre sig over, at der overhovedet ikke bliver 

et eneste fyldigt referat fra de 4 regattaer. der afvikles på 

Bagsværd Sø i 1990. 

Ikke engang "Prestige Regattaen": Den I nternationale Københavns 

Regatta eller årets mest underholdende og deltagermæssigt største 

regatta, Skolekaproningen. har fundet nåde for "RONINGs" 

prioritering. Heller ikke Sorø Regattaen/Begynderkaproningen samme 

steds eller Lolland-Falsters Maribo Regatta bliver behørigt dækket 

i 1990. 
Dette er ellers af ret stor vigtighed. skulle man me ne. da disse regattaer 

er de største. årligt tilbagevendende. begivenheder der sker i de 

forskellige kredse. 
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KALENDER FOR DSR

ARRANGEMENTER I MARTS. 

4/3 O-LØB . Gåsehus 

Arrangør: DSR 

4/3 KLUBAFTEN 

Emne: LANGTURE. 

6/3 MEDLEMSAFTEN I DSR 

10-

11/3 

Gymnastikken aflyst mellem 

kl. 20-21 ! 

HOVEDGENERAL 
FORSAMLI NG (DFfR) 
På Falster 

12/3 DEAD-L1NE DSR-Blad 
Senest kl. 23.59! 

13/3 

17-

18/3 

TILMELDItNGSFRIST TIL 

DSRs Instruktørkursus 

UDLØBER ... 

INSTRUKTØRKURSUS 

I DSR kl. 10-16 

25/3 O-LØB (Arr. DSR) 

Gribskov / Mårum 

31/3 BLAT ØJE FEST 
(Arr. Styrmandslaug) 

1/4 STANDERHEJSNING 

1 ... 

LÆS l NÆSTE NUMMER: 

Alt om Kredsgeneralforsamlingen 

Medlemsaftenen i DSR 

Alt om Hovedgeneralforsamlingen 

- Kaproningsafdelingen. der pt. 
består af snart 60 aktive ! 

- Hvordan det går med madordningen 
og i køkkenregionerne. 

- Optakten til sommerens ture på 
Øresund og på Bagsværd Sø. 

- Og meget. meget mere ... 

FEJLAGTIGT TIDSPUNKT! 

sidste nummer af klubbladet. havde 

der indsneget sig en beklagelig fejl 

i formandens leder på side 3. 

Der stod. "at det var muligt at dyrke 

Aerobic' s om fredagen fra klokken 

18.00-19.30". 

Dette er ikke HEL T rigtigt. Det rette 

tidspunkt er nemlig fra klokken: 

17 . 30 ~ 19. 00 1. 
(Så har alle også en mulighed for 

at kunne nå hjem og se "Matador"! 

FIK DU IKKE BLADET? 

Det forlyder fra nogle af DSRs 

medlemmer. at klubbladet ind imellem 

ikke når frem til læserne . 

Her er kun et at gøre. 

Noter "problemet" ned på en seddel 

sammen med dit navn og adresse. 

Smid sedlen ind kontorets 

postkasse. så skulle der være håb 

for at også DU får de sidste nye 

hotteste news ind ad døren ... 

(OBS. Kontoret findes i DSRs bådehal ) 

Dette er I K KE en Aprilsnar: 

Søndag d. 1. April kl. 11.00 

STANDERHEJSNING DSR 

På programmet: 

Bådedåb 

Standeren hejses 

akkompagneret af 

Studentersangerne 

Kl. 12.00_ Frokost på Verandaen 

Tilmelding: 

Ent en .El! opslagsta'Vlen 'V ed bare n 

el ler telefonisk 31 2 9 63 26 senest: 

Tir s dag d. 27/ 3 . 
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KAGERONING 1990 
Rosæsonen begynder om en måneds tid. og hvis den milde 

vintersæson. vi netop er ved at slutte. er noget at dømme 

ud fra. kan vi se frem til endnu en lang varm sommer. 

Vi kan ikke give garantier mod regn. blæst eller 

skydække en stor del af tiden; men 

MOTIONSRONINGSUDVALGET forbereder sig på. at det 

bliver vejr til mange dejlige timer på vandet. 

Nogle roere anser med rette langtursroningen for at 

være livets inderste mening. (Kaproere ved jeg ikke noget 

om) Imidlertid er der de. der enten ikke har set lyset endnu 

eller p . g.a. familieforpligtelser. pådragede fysiske 

skavanker eller modvilje mod langtursroningens bivirkninger 

(besværlig forplejning. ubekvem indkvartering) ikke ønsker 

at gå den vej i deres udfoldelser. 

Vi skønner. at disse KAGEROERE udgør 80-90 % af 

roernes skare. og det er disses interesser. 

MOTIONSRONINGSUDVALGET har sat sig for at (forsøge 

at) varetage. 

Målsætningen er at få så meget som muligt ud af de 

roture. man kan tage fra Svanemøllehavnen . 

Udgangspunktet for planlægningen af sommerens 

motion"roning vil derfor være SØNDAGSRONING. 

Skal man have noget ud af en rotur. kræver det tid og 

kun om søndagen har man al den tid til rådighed. der er 

behov for. 

,. Vandnymfe 

Z. Areknude 

3. Havgasse 

Ll . GI. skade 

5. Søulk 

12 

Følgende er derfor på tegnebrædtet: 

1. 

En rochef hver søndag kl. '0.00 til at sætte bådehold 

til kortere og længere ture efter ønske. Dette vil være 

nye roeres store chance for at erhverve rutine og fysisk 

udvikling såsom hård hud i hænderne. 

2 . 

Mindst een gang om måneden en fælles tur til et mål 

inden for overskuelig afstand. d.v.s. 2 timers roning 

fra DSR. 

Nogle af disse tur-mål vil være kendt i forvejen og 

vi håber at kunne få en god ide eller to. således at 

gensynets glæde kan blive krydret med behagelige over

raskeiser. 

3. 

Et antal dagture fra andre udgangspunkter end Svanemølle

havnen . Vi arbejder i skrivende stund stadig med bl. a. 

at få afgjort evt. begrænsninger ideltagergruppen (Ro-ret 

eller ej. langtursstyrmandsret eller ej). 

Ll . 

T ure eller arrangementer. hvori roning ikke indgår som 

en del af programmet . 

Da ingen af os har prøvet at planlægge et roprogram 

med dette ambitionsniveau før . kan alt ske. også at 

vi oplever en række klamme fiaskoer. så hjælp os med 

den første store forhindring: 

GODE IDEER SØGES! "'! 

På udvalgets vegne 

B jarne Engell 

13 



KAGERONING 1990 
Rosæsonen begynder om en måneds tid. og hvis den milde 

vintersæson. vi netop er ved at slutte. er noget at dømme 

ud fra. kan vi se frem til endnu en lang varm sommer. 

Vi kan ikke give garantier mod regn. blæst eller 

skydække en stor del af tiden; men 

MOTIONSRONINGSUDVALGET forbereder sig på. at det 

bliver vejr til mange dejlige timer på vandet. 

Nogle roere anser med rette langtursroningen for at 

være livets inderste mening. (Kaproere ved jeg ikke noget 

om) Imidlertid er der de. der enten ikke har set lyset endnu 

eller p . g.a. familieforpligtelser. pådragede fysiske 

skavanker eller modvilje mod langtursroningens bivirkninger 

(besværlig forplejning. ubekvem indkvartering) ikke ønsker 

at gå den vej i deres udfoldelser. 

Vi skønner. at disse KAGEROERE udgør 80-90 % af 

roernes skare. og det er disses interesser. 

MOTIONSRONINGSUDVALGET har sat sig for at (forsøge 

at) varetage. 

Målsætningen er at få så meget som muligt ud af de 

roture. man kan tage fra Svanemøllehavnen . 

Udgangspunktet for planlægningen af sommerens 

motion"roning vil derfor være SØNDAGSRONING. 

Skal man have noget ud af en rotur. kræver det tid og 

kun om søndagen har man al den tid til rådighed. der er 

behov for. 

,. Vandnymfe 

Z. Areknude 

3. Havgasse 

Ll . GI. skade 

5. Søulk 
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Følgende er derfor på tegnebrædtet: 

1. 

En rochef hver søndag kl. '0.00 til at sætte bådehold 

til kortere og længere ture efter ønske. Dette vil være 

nye roeres store chance for at erhverve rutine og fysisk 

udvikling såsom hård hud i hænderne. 

2 . 

Mindst een gang om måneden en fælles tur til et mål 

inden for overskuelig afstand. d.v.s. 2 timers roning 

fra DSR. 

Nogle af disse tur-mål vil være kendt i forvejen og 

vi håber at kunne få en god ide eller to. således at 

gensynets glæde kan blive krydret med behagelige over

raskeiser. 

3. 

Et antal dagture fra andre udgangspunkter end Svanemølle

havnen . Vi arbejder i skrivende stund stadig med bl. a. 

at få afgjort evt. begrænsninger ideltagergruppen (Ro-ret 

eller ej. langtursstyrmandsret eller ej). 

Ll . 

T ure eller arrangementer. hvori roning ikke indgår som 

en del af programmet . 

Da ingen af os har prøvet at planlægge et roprogram 

med dette ambitionsniveau før . kan alt ske. også at 

vi oplever en række klamme fiaskoer. så hjælp os med 

den første store forhindring: 

GODE IDEER SØGES! "'! 

På udvalgets vegne 

B jarne Engell 
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KALENDER FOR DSR

ARRANGEMENTER I MARTS. 

4/3 O-LØB . Gåsehus 

Arrangør: DSR 

4/3 KLUBAFTEN 

Emne: LANGTURE. 

6/3 MEDLEMSAFTEN I DSR 

10-

11/3 

Gymnastikken aflyst mellem 

kl. 20-21 ! 

HOVEDGENERAL 
FORSAMLI NG (DFfR) 
På Falster 

12/3 DEAD-L1NE DSR-Blad 
Senest kl. 23.59! 

13/3 

17-

18/3 

TILMELDItNGSFRIST TIL 

DSRs Instruktørkursus 

UDLØBER ... 

INSTRUKTØRKURSUS 

I DSR kl. 10-16 

25/3 O-LØB (Arr. DSR) 

Gribskov / Mårum 

31/3 BLAT ØJE FEST 
(Arr. Styrmandslaug) 

1/4 STANDERHEJSNING 

1 ... 

LÆS l NÆSTE NUMMER: 

Alt om Kredsgeneralforsamlingen 

Medlemsaftenen i DSR 

Alt om Hovedgeneralforsamlingen 

- Kaproningsafdelingen. der pt. 
består af snart 60 aktive ! 

- Hvordan det går med madordningen 
og i køkkenregionerne. 

- Optakten til sommerens ture på 
Øresund og på Bagsværd Sø. 

- Og meget. meget mere ... 

FEJLAGTIGT TIDSPUNKT! 

sidste nummer af klubbladet. havde 

der indsneget sig en beklagelig fejl 

i formandens leder på side 3. 

Der stod. "at det var muligt at dyrke 

Aerobic' s om fredagen fra klokken 

18.00-19.30". 

Dette er ikke HEL T rigtigt. Det rette 

tidspunkt er nemlig fra klokken: 

17 . 30 ~ 19. 00 1. 
(Så har alle også en mulighed for 

at kunne nå hjem og se "Matador"! 

FIK DU IKKE BLADET? 

Det forlyder fra nogle af DSRs 

medlemmer. at klubbladet ind imellem 

ikke når frem til læserne . 

Her er kun et at gøre. 

Noter "problemet" ned på en seddel 

sammen med dit navn og adresse. 

Smid sedlen ind kontorets 

postkasse. så skulle der være håb 

for at også DU får de sidste nye 

hotteste news ind ad døren ... 

(OBS. Kontoret findes i DSRs bådehal ) 

Dette er I K KE en Aprilsnar: 

Søndag d. 1. April kl. 11.00 

STANDERHEJSNING DSR 

På programmet: 

Bådedåb 

Standeren hejses 

akkompagneret af 

Studentersangerne 

Kl. 12.00_ Frokost på Verandaen 

Tilmelding: 

Ent en .El! opslagsta'Vlen 'V ed bare n 

el ler telefonisk 31 2 9 63 26 senest: 

Tir s dag d. 27/ 3 . 
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Dans/f Forening for Rosport 
Medlem af Dansk Idræts·Forbund Medlem af FISA 

Til DFfRs hovedbestyrelse 
samt redaktionsudvalget 

Rosportens Hus, den 25 . januar 1990 br f sfb 

Som besluttet på sidste HB-møde, tog jeg den 23. januar 1990, kontakt med 

Hette Jensen for at anmode hende om at genindtræde l redaktionsudvalget. 

Dette lykkedes desværre ikke, idet Hette Jensen ønskede en tænkepause pa et 

par måneder, i hvert fald til efter hovedgeneralforsamlingen i marts måned, 

da hun mente, at hovedbestyrelsen havde en vattet holdning til tingene, og 

ikke havde bøjet nok af, i det hele taget var tingene endt underilgt. 

Hun kunne endvidere ikke acceptere, at den ansvarshavende redaktør var med

lem af hovedbestyrelsen, og så længe dette var tilfældet, ville hun ikke 

genindtræde i redaktionsudvalget . 

Hun mente ikke at bladet fungerede, så længe der sad en fra hovedbestyrel

sen, da vedkommende altid lfølge hende, ville være inhabil. 

Dette til efterretnlng. 

Hed venlig hilsen 
DANSK FORENING rOR ROSPORT 

f. Birger Rind 
Næstformand Generalsekretær 

SKOVALLEEN 38 A 2880 BAGS" _~n TI:, EFON 0244 06 33 . GIRO 3023052 
10 

Maerk"V'ae r d i g p r iori t.er ing l bladet.: 

"RONlNC" ..L 

Under et nyt motto: RONING pA PLETTEN; udsendte RONINGs 

Ansvh. Redaktør, Birger Rind og medlem af Redaktionsudvalget. 

Stig Fischer-Bjerregaard d. 13/2. en meddelelse til samtlige Regatta

arrangører og til arrangører af Langdistancekaproninger . 

Meddelelsen gik. al sin enkelhed ud på . at bladet RON I NC 

desværre ikke kan dække alle kaproninger ved personligt at være 

tilstede. men at man gerne vil bringe resultaterne fra de 

arrangerede kaproninger. Herefter beder man arrangørerne om at 

indsende nogle bestemte skemaer med resultater umiddelbart efter 

at diverse regattaer er afviklet. 

Tilsidst meddeles det, hvilken regattaer redaktionen "formentlig" 

vil dække under det nye motto. ( Se øverst). 

Indenlandske: Otter stafet. København Argangsmesterskaber. 

Holstebro - Vikinge Regatta. Kerteminde - DM. Brabrand Sø og 

DM i Langdistancekapronin~ ,. 

Udenlandske : Ratzeburg eller Crunau, hvis vi har mandskaber med. 

Scandinavian Open, Oslo - MDS -Ottensheim. Østrig 

og VM i Tasmanien (Via pressesekretær). 

Som formand for Presseinformationen i Københavns Regattaforening. 

tillader undertegnede sig (iøvrigt sammen med den øvrige bestyrelse 

i foreningen) at undre sig over, at der overhovedet ikke bliver 

et eneste fyldigt referat fra de 4 regattaer. der afvikles på 

Bagsværd Sø i 1990. 

Ikke engang "Prestige Regattaen": Den I nternationale Københavns 

Regatta eller årets mest underholdende og deltagermæssigt største 

regatta, Skolekaproningen. har fundet nåde for "RONINGs" 

prioritering. Heller ikke Sorø Regattaen/Begynderkaproningen samme 

steds eller Lolland-Falsters Maribo Regatta bliver behørigt dækket 

i 1990. 
Dette er ellers af ret stor vigtighed. skulle man me ne. da disse regattaer 

er de største. årligt tilbagevendende. begivenheder der sker i de 

forskellige kredse. 
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Med hensyn til dækningen af de udenlandske regattaer, ser det også 

temmel igt sløjt ud. 

Vore juniorkaproere får åbenbart ikke nogle ord med på vejen, hverken 

fra de Nordiske Juniormesterskaber eller fra Junior VM. 

Det er jo ellers dansk ronings fremtid, vi her har med at gøre og mon 

ikke mange gerne vil holdes lidt orienteret, om DE klarer sig bedre 

- eller ligeså godt - som seniorerne gjorde det ved NM & VM sidste år? 

Den, for vore seniorer, allervigtigste udenlandske regatta: Luzern 

Regattaen, har RONINGs redaktion OGSA valgt at udelade til fordel for 

andre, knap så vigtige, regattaer. 

Det er jo netop i Luzern, at de kaproere der ikke er forhåndsudtaget 

til VM, får en sidste chance for at kvalificere sig. En finaleplads er 

kravet for at få en VM-billet stukket i hånden. 

Med den deltagelse af verdenseliten, der altid er Luzern, vil det nok 

være noget af en sensation hvis nogle af vore tunge roere klarer 

VM-kravet. Dette får vi, som det ser ud i øjeblikket. ikke noget at vide 

om i bladet RON I NG i denne sæson. 

Man må da søge sine oplysninger andetsteds, hvilket vil sige i de store 

udenlandske ro-magasiner. Eksempelvis dækker det Vesttyske roblad ALT 

indenfor kaproningen. OGSA Den I nternationale Københavns Regatta, 

Junior VM & Luzern Regattaen. Det nævnte blad udkommer iøvrigt 

ugentligt om sommeren og hver fjortende dag i vinterhalvåret. 

Det skal ikke undre om DSR er repræsenteret ved : JuniorNM, JuniorVM 

eller i Luzern. 

Klubbladets læsere behøver dog ikke at fortvivle, I skal nok blive holdt 

behørigt underrettet om, hvordan vore stærkeste kaproere klarer skærene 

rundt om i Verden. 

Redaktricen 

-_ . . ~ 
~----------------- . - -

i 
I 
I 

• I 

Hvad vi, i Dansk Roning, skal gøre for at få en bedre presse

dækning, blev også diskuteret. 

Anderson roste vort "modstykke" Kano- og Kajaksporten. Her 

har man forstået at "sælge varen" på baggrund af et par 

guldmedaljevindere. Indenfor Dansk Kano- og Kajakforbund har 

man simpel t hen fundet fidusen, som vi, i Dansk Roning, ikke 

har: At sælge sig selv! 

Et forslag om at vi ved regattaen: Scandinavian Open 

arrangerer et prestige lØb for nogle af verdens bedste 

single-sculler roere er muligvis noget, Danmarks Radio vil 

være interesseret i at have med i en sportsudsendelse. 

Det, folk jo normalt mest interesserer sig for, når de ser 

sportsudsendelserne i TV er, hvordan resultaterne i 

tipskampene eller i v5 er - så et forslag om at danne et slags 

totalisatorspil på roere, vandt gehør og er måske vejen 

frem ... 

Samtidig bliver re,gattaerne .også mere publikumsvenlige, så 

andre end lige roernes forældre, søskende og hunde, korruner 

ud og hepper. 

Gode historier og sensationer (skandaler) indenfor elite

kaproningen er OGSA noget, man altid vil se positivt på fra 

Danmarks Radios side. 

- Hvem husker ikke 6-7 år tilbage, hvor selvsamme journalist 

fulgte nogle Senior B-roeres bestræbelser på at nå helt til 

tops internationalt i otter. Holdet blev fUlgt af Danmarks 

Radios Sportsafdeling både ved den hårde træning, testene 

samt ved regattaerne. 

Et pro j ekt, der "røg i vasken" efter et års hårde prøvelser 

for vore unge roere. 

- Nærmest en fiasko, hvilket var KRÆS for DRs 

Sportsafdeling. Det er aldrig set fØr eller siden, at roere 

og trænere var inviteret i studiet for at forklare sig. 

Her var ENDELIG noget roning, som DRs Sportsredaktion mente 

havde seernes interesse. BehØver j eg iøvrigt at fortælle, at 

det nævnte mandskab var et "tungt" mandskab ? 

Poul Erik Andersen gav tilsidst de tilsteværende opskriften 

på, HVAD vi skal gøre for at vinde gehør i Danmarks Radio, 

så vi kan få lidt roning på skærmen, som fØr i tiden. 

Tak til Københavns Kredsens Kaproningsafd. for et godt 

arrangement. 

- mette -



SPORT OG MEDIER_ 

Roning ligger på en beskeden 21. plads, hvis man skal 

prioritere sportsgrenene efter popularitet i medierne. 

Dette blev fastslået ved et foredrag af den kendte 

sportsjournalist i Danmarks Radio, Poul Erik Anderson. 

Foredraget var blevet til på foranledning af DFfRs KØbenhavns 

Kreds' Kaproninqsudvalg. Godt 40 interesserede roere, heraf 

en del yngre, tog imod invitationen og mØdte frem på Gladsaxe 

Rostadion en onsdag medio januar for at hØre på, hvad Danmarks 

Radios Sportsafdeling kan byde os - og vi den ! 

Foredraqet handlede mest om, hvilken konkurre nce der er mellem 

TV2 og Danmarks Radio om seernes gunst. Iflq. Poul Erik 

Anderson, har man ikke så gode muligheder i bR, når der skal 

laves direkte reportager, som i TV2. Der køres mange af 

udsendelserne nærmest som "free-Iance", man lejer eksempelvis 

en bemandet vogn med al optagerudstyr en hel dag for et vidst 

belØb, hvor Danmarks Radio til gengæld har nogle helt andre 

betingelser at tage hensyn til.Man skal deles om optagervognene 

med alle de andre afdelinger, hvilket i sig selv giver visse 

begrænsninger. 

Efter foredraget var ordet frit, og som en selvfølge blev 

spørgsmålet om prioriteringen af vor sportsgren også betØrt. 

Her blev det konstateret at Danmarks Radio slet ikke går ind 

for letvægtsroninqen, idet 

i denne gren af roningen 

reportage i TV. 

man ikke mener at en sølvmedalje 

"er v'æqt ig" nok til en fyldig 

Det er kort og godt de "tunge drenge" man vil have på skærmen 

- og IKKE de lette 

Og da der pt. ikke er nogle danske tophold i de tunge klasser, 

kan vi ikke regne med at få en dækning af løbene på Bagsværd 

Sø. 

Problemet er jo også, iflg. Poul Erik Anderson, at vores sport 

jo foregår udendØrs og at der skal filmes over en lang 

distance i al slags vei r - problematisk bliver det, hvis der 

bliver et uveir, aIa det, vi så ved VM på Bagsværd SØ i 1987. 

Nej, så er det straks meget lettere at optage en billardtur

nering.Her skal kameraet blot placeres direkte over bordet og 

her kan hverken rusk el ler regn genere. 
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SEX OG VOLD 

- handler det følgende indlæg ikke om, men hvor stor 

Hvor mange skal vi være ? Formand Henning lægger op til diskussion 

"december-lederen". Han peger selv på. at beslutningen skal ske 

på baggrund af en balance mellem økonomi og ønsket om plads. Hvordan 

dette skal forstås er desværre ikke yderligere uddybet. Ligeledes menes 

instruktionen at kunne give et fingerpeg. 

Jeg mener. at målestokken for hvor mange vi skal være må afgøres 

af hvor meget klubbens frivillige arbejdskraft formår. Det vil sige i 

hvor høj grad de "gamle" medlemmer formår at introducere de nye 

medlemmer. Og det vil endvidere sige. al især instruktionen. samt 

Kaninudvalget er flaskehalse. Men også gymnastikken og 

tirsdag/torsdags madlavningen sætter en grænse for hvad medlemmerne 

kan klare. 

Vedrørende gymnastikken har man forsøgt at løse problemet omkring 

trængsierne ved hjælp af udvidelser. Dette et" kun delvist lykkedes. 

Der er stadig for mange på ovennævnte dage, og for mig er det tegn 

på, at gymnastikken for hovedparten af medlemmerne ikke er 

tilstrækkelig for at møde op . Ligeså væsentlig er muligheden for at 

være sammen med alle de øvrige man kender - over en kop øl eller 

en portion mad. og man mangler netop det sociale element på 

onsdageJf redage . 

Netop den sociale side af DSR, mener jeg. er en af klubbens væsentlige 

styrker. København byder på et utal af muligheder for at dyrke motion 

(også roklubber) i det omfang man ønsker. men få steder oplever man 

det sociale miljø som det udspringer sig i DSR. En central faktor bag 

den eksplosive tilgang af nye medlemmer i rosæsonen 1989. tror jeg 

skyldtes kanin udvalgets omsorg. hvor man på et meget tidligt tidspunkt 

"socialiserede" disse i klubben. og derved undgik det store frafald. 

Det er værd at bemærke. at initiativet blev taget af nogle menige. 

relativt nye medlemmer - et forhold jeg skah vende tilbage til. 

Omkring tirsdag/torsdags madlavningen kunne det være fristende at 

løse det stigende arbejdspres ved at ansætte en halv/heltidsmedarbejder 

til at varetage køkkenets funktioner. Og jeg har da også hørt en lille 

fugl fra bestyrelses side synge om at ansætte en sådan medarbejder. 

For mig at se vil en sådan professionalisering imidlertid være en 

udvikling. der på længere sigt vil forhindre. hvad jeg anser som et 

andet væsentligt aktiv for -oSR: Medlemmernes mulighed for at tage 

initiativ til at ændre på forhold som man er utilfreds med . Det var 

bl.a. det. som lå bag 
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dannelsen af Kaninudvalget. Nogle kaniner fra sæson 88 var utilfredse 

med den introduktion til klubben der blev dem budt. hvorefter man 

gik igang med at ændre dette forhold for de kommende medlemmer. 

Det samme forhold gjorde sig gældende for Køkkenudvalgets opståen, 

og efter min mening fungerer den nuværende madordning betydelig 

bedre end den tidligere. 

Det er høj grad medlemmernes frivillige arbejde og initiativer, der 

gør DSR til hvad den er: Et smadder rart og levende sted at være, 

og det er bl. a. ligeledes gennem disse aktiviteter, at medlemmerne får 

en god mulighed for at lære hinanden at kende. Det skal således være 

medlemmernes frivillige arbejde og initiativ, som skal danne fundament 

for hvor mange vi skal være. En evt. professionalisering af en række 

overbelastede områder vil efter min fornemmelse på længere sigt skade 

klubben, hvis ikke kvantitativt. så ihvertfald kvalitativt. 

For Villy Sørensen "... forekommer det selvfølgeligt, at det er bedre 

at stræbe efter noget bedre end blot mere." 

For mig 

bedste! ! ! 

(evt. 

at se, skal vi ikke nødvendigvis være de største, men de 

Dette betyder muligvis at klubben skal lukkes i en periode 

vintersæsonen) for at værne om dens kvaliteter; det sociale 

miljø, initiativ og medlemmernes frivillige arbejde. Lysten til sidstnævnte 

vil utvivlsomt langsomt forsvinde, hvis det overbelastes over en længere 

periode. Lad det samtidig være en opfordring til samtlige medlemmer 

- tag del i klubbens aktiviteter, også de der ikke umiddelbart har et 

sportsligt aspekt. Disse aktiviteter er en god måde at komme ind i 

klubben på, samt livsnødvendig for dens "sjæl". 

DSR er hvad dens medlemmer gør den til, og det skal den fortsætte 

med at være. 

Ole Dam Petersen 

Tegning:Pernille Jørgensen 
18 

Bl.~t IZlJE3! 

Overp~ den ove,.dAdige julefmkast, a,.range,.et af' STYRMANDSLAUGETS ru 
-fa,.henværende ove,.sty,.mand he,.,... Er-ik von Madsen, e,. lauget atte,. tilbage 
med op,..\,.ende nyt: 

BLIIT lilJE 
l<Zlbe,. af' stablen 

LØRDAG DEN 31. MARTS KL.19.00 

A,.,.angementet vil blive afholdt i ove,.ensstemmelse med STYRMANDSLAUGETS 
t,.aditions,.ige ,.egle,. og -fa,.sk,.if'te,.. Der vil de,.-fa,. ogsA blive budt p~ en 
sA,.e sill1J91 maru, hvis hovedbestanddel vil vawe den t,.aditionelle, af' 
-falkeviddet d<Zlbte, "Cement". Til de -fo.-.1,.sk.1de gare,. vil de,. blive se,.ve,.et 
de sædvanlige uds<Zlgte d,.ikkeva,.e,.. 

cm -festens <Zlv,.ige -fad<Zlb kan de,. intet siges p~ -fa,.Mnd. wdskelov. 

I en ikke alt -fa,. f'je,.n f',.smtid vil de,. blive opsat tilmaldingsliste i 
klubben. 

De,. e,. adgang -fa,. alle STYRMANDSLAUGETS i l dsp,.udlende madlBMlB,.. Lauget 
sl.1,. i <Zljeblikket alle histo,.iske ,.eko,.de,. mad ma,.e end 160 af' slagsen !!! 

Inc:rneldelse vil son sædvanligt kunne ske ved -festen. Sty,.mands,.et e,. ingen 
betingelse fu,. medlsmsskab. P.1 g.-und af' tide,.nes ubDlhØd ige -foI""f'ald 
optages selv kajak,.oe,.e i lauget. 

OVERSTYRHANDEN 
hi.self 
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være et meget smukt område. Vi er naturligvis interesserede i at høre, 

hvis har nogle gode ideer, men planlægning kræver tid, så jo før des 

bedre. Det alt afgørende for bådens destination bliver naturligvis 

medlemmernes tilsagn om, at de kunne tænke sig at tage ud at ro i båden 

"netop der"! Nedenfor følger en oversigt over de ture, vi allerede har 

planlagt, men udover disse bliver der nogle week-endture til Nivå/ måske 

andre steder. Følg med på opslagstavlen. 

Jeanette Vestergaard 

4/3-90 Medlemsaften - Langture 

10.-11./4-17/4. Berlintur 

19/4 Møde om "Svante" 

21.-22 . /4 Langtursstyrmandskursus 

26/5 Nattergaletur 

1/6-5/6 Pinseturle) 

30/6-1/7 Vikingespillet i Frederikssund 

25-26/8 Flakfortet - Saltholm 

OBS_ OBS. OBS. OBS. OBS 

DEAD - LINE pA NÆSTE NUMMER AF 

DSR BLADET: 

Mandag d. 12/3 kl.23.59! 

SVENSK MØRKELEG OG Ø MME AN KLER 

Det med mørkelegen var første omend ufrivillige indslag på 

"træningsweekenden" i Stronhult. Stronhult ligger Skåne : Man sejler over 

fra Helsingør til Helsingborg, drejer til højre og kører ligeud i to timer. 

Så ankommer man til en gammel rød skolebygning, ejet af Holte IF. 

Normalt er der både vand, varme og elektricitet, men stormvejret havde 

også rusket i de svenske graner og nedlagt et par ledninger. Deraf 

mørklægningen, men det gik endda - med hjælp fra fyrfadslys. gammeldags 

lokummer og en venlig nabogård, hvor vi kunne hente junger med vand . 

Når sandheden skal frem, så skulle der jo også have været sne, men da 

det jo også er en mangelvare for tiden, blev der spændt kondisko på 

fødderne istedet for ski. 

to søgn løb. spurtede og vandrede børn og voksne, garvede 

orienteringsløbere og kage-joggere ad stier og markveje i en stadig cirklen 

og pendulfart mellem skoven og skolebygningen, hvor varm kaffe og endnu 

en kalorierig "felration" ventede. 

Ganske tæt ved skolen støder man på SKANELEDEN, en sti, der på sin 

vej tværs over Skåne bugter sig langs marker. sten-diger, vandløb og 

tavse graner. 

Det er med at vogte på, hvor man sætter fødderne på en stL der er 

brolagt med fedtede knorterødder og klaser af grankogler. Men den rare 

natur får måske også en til at gI den en ekstra skalle . Og glemme alt om 

jobbet. byen - og hvad der ellers rumsterer i vore hoveder til daglig. 

Programmet indeholdt noget for enhver smag: Stikbold i marathon-udgave 

og "syvstjerneløb" , et etapeløb, hvor hold på to skulle løbe ud og hjem 

syv gange til forskellige poster . Der blev vist både sat top- og bundrekord 

ved den lejlighed. men til gengæld var gennemføringsprocenten høj. I efter 

sigende) . Det høje ambitionsniveau, blandet med hændelige uheld, 

resulterede i en del ømme og hel- og halvforstuede fødder og knæ. 

en pause forsøgte to habile langturs-skiløbere at råde bod på det 

manglende snevejr ved at give staldtips om påklædning. ruter og 

overlevelsesteknik på fjeldet. 

Arrangøreren, ' Asbjørn Torp. gav depechen videre til andre, der måtte 

have lyst til at arrangere ture til Stronhult. Huset kan efter aftale lånes 

af Holte IF, og indholdet kan være hvad som helst. Men løbeweek-enden 

var bestemt ikke dum! 

Brita Kvist Hansen 

Fotoet. der er tage t af A. Torp, forestiller 

2 af deltagerne fra sidste tur. Fv. Stig ......!!I 
Rasmussen, dernæst Lars Nielsen. -;I 

19 



.... En ",andretur på Skåneleden" 

H ",ornår ? LØRDAG & SØNDAG d. 19.-20. MAJ. 

Uanset alder, køn og æresbevisninger har du chancen for en enestående 

tur, hvor alt er klappet og klart: 
\ 

- den skønneste tid på året med forsommerens kogleri i noget af det 

skønneste af Sverige. 

Vi rejser med tog til Helsingør. kører med bus frem til startstedet -

Skarsnas - et sted på skåneleden (en vandresti tværs gennem Sverige Ø/V. 

vandrer med let oppakning ( det "tunge": sovepose, aftensmad, små børn, 

børnepassere mIk og andet personligt grej bliver sendt videre til 

overnatningsstedet!. en tur på 5-6 timer i "vildmarksterræn" , overnatter 

i Stronhult (Lonsboda gamle skola!. vandrer videre søndag, bliver samlet 

op af bussen i Simontorp og tager tilbage til København - en uforglemmelig 

oplevelse rigere. 

Priside: 320 kr. (børn: 75). 

NB: Der må IKKE medbringes FOR meget kage 1. 

- Begrænset plads ! 

- HURTIG TILMELDING: SE OPSLAGSTAVLEN! KLUBBEN 

INFORMATIONSMØDE 5/1l. 

Niels Fredsted/ Asbjørn Torp 
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LANCTU RSRON I NC 

Vi i langtursudvalget er en broget lille skare. hver med vores stærke 

sider. 

TINA, begyndte at ro i 1989. Hun vil gerne gøre et stykke arbejde for 

klubben' og er især interesseret i langture. 

BIRTHE Flamand, har roet adskillige år 

deltaget i masser af langture. 

Hun er en rigtig igangsætter ! 

Hellerup Dameroklub og har 

NIELS Engell garvet langtursroer - prøver at få styr på vores 

langtursgrej . Du kan få trukket timer fra på arbejdsordningen ved at 

deltage i dette arbejde. 

BENTE Kjøller er, kort sagt: LANGTURSFREAK ! 

JEANETTE - altså mig - har en ro-karriere på 3 sæsoner og Il langture 

"på bagen". På andre felter end roningen, er jeg vant til at organisere, 

planlægge og koordinere, så jeg regner med, at det også skal gå fint med 

hensyn til langture. 

Ikke desto mindre er jeg MEGET modtagelig for gode råd og ideer. Bare 

kom ud af busken ! 

I udvalget er vi ved at planlægge den kommende sæson og har allerede 

fastsat datoer for en del arrangementer. 

Udover de mindre ture (helligdags-. week-ends- og andre "mindre" 

arrangementer) skal vi naturligvis have alle vore tre plastbåde "ud at 

røre sig": 

"Svante" skal hjem, når sæson 90 er slut; den trænger til en ansigtsløf t ni ng. 

så den kan desværre ikke opfylde nogens ønske om at bevæge sig helt 

til Leningrad i denne omga'lg. Nej. I som har lyst til at ro i "Svante". 

må nyde de finske og svenske kyststrækning er . 

. En lang tursbåd (" AR" ell er "PR") ti lstræber vi at få sat i vandet 

i Rosk Il de i forbindelse med Pinsen . for at båden kan s t arte sin færd op 

ge nnem fj orden og Sjælland r undt. 

Vedrørende den sidste båd. pus ler v i med forskellige tanker. og endnu 

er intet afgjort. Vi e r ifærd med at u nd ersøge et par mul igheder: 

1) Syd-England (Kanaler + Kyst!. 2) Kassel - Breme n (f lod) som skulle 
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Instr"Ll.ktør~r til de nye kaniner_ 

så h~is d"Ll. har lyst til at 

instr"Ll.~r~, da ~eld dig til DSRs 

sidst~ til~e1ding ~ ops1agsta~len) 

TIRSDAG d_ 13/3-90_ 

MYR. INSTRUKTIONSUDVALGET 

4 

OM AT SAMLE _ 

F orsiden af dette nummer forestiller en flok roende isbjørne. 

Tegn ingen blev fund et. da DSR-bladets redaktrice v ar på job og havde et 

ærinde Palads Teatret. der hører under Nordisk Films biografer i City. 

Her hang tegningen på en opslagstavle i et af teatrets kontorer. Meningen 

med at hænge den der var god nok. en isbjørn er jo Nordisk Films vartegn 

- men som roer MATTE jeg eje den tegning! Det lykkedes da også. uden 

besværligheder. (en flink ansat ungersvend forstod mit problem) triumferende 

at drage hjem med tegningen. 

Ah. atter en nyhed til samlingen . 

Jeg er nemlig samler ! 

Udover at samle på det. mange andre samler på: Antikvite ter. gammelt 

legetøj . barnevogne fra århundredeskiftet. sjove gamle øloplukkere. hattenåle. 

smykker og meget . meget mere - samler jeg også på: 

ALT TRYKT INDENFOR RONINGEN 1. 
(Jeg skriver II ALT TRYKT". for samlingen omfatter ikke svedigt. gennemslidt 

rotøj med sorte mærker på bagen fra en eller anden fordums berømthed -

selvom jeg. ligesom alle andre kaproere. ikke går af vejen for at bytte 

ro-bluser ved diverse regattaer. Det skal indskydes at DSRs klubtrøje IKKE 

er særlig attraktiv. hvis man vil bytte den ud med en dødlækker australsk 

landsholdstrøje ! Hvad man gør 

mig om over for bladets læsere!) 

sådan en situation. vil jeg ikke udbrede 

I samlingen indgår pt. gamle regnskabsbøger (DFfRs fra århundredeskiftet). 

gamle årbøger fra 1890' erne og frem til i dag. jubilæumsskrifter fra 

forskellige roklubber. flotte farvestrålende ro-programmer og ro-blade. 
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Blandt det "bedre" samlingen findes der 3-4 årgange indbundne 

"RUDERSPORT" fra krigsårene. 

Dette . samt en masse andet spændende materiale fra roningens "barndom". 

skulle være kasseret under en heftig oprydning på Gladsaxe Rostadion for 

nogle år siden. 

Da undertegnede kendte vognmanden. der skulle køre de mange fyldte 

affaldssække til forbrændingsanstalten. fik jeg lov at stille min nysgerrighed . 

Jeg fik lov at se. hvad sækkene indeholdt - og haps ! 

Efter en grundig gennemgang og sortering af indholdet. som nogle selvfølgelig 

betragter som noget værre I... • blev disse. ro-mæssigt set. lækkerbidskener 

ikke kørt til destruering men hjem til opbevaring på mit loft. 

Samlingen er siden blevet suppleret med flere ting. blandt andet et gammelt 

album. spækket med ro-billeder fra 20'erne. 

Billederne forestiller nogle kaproninger i Københavns Havn - og langturs 

arrangementer med roere i festligt lag. 

Det var dengang man gjorde meget ud af påklædningen. Om det var praktisk 
at ro i. kan jo nok diskuteres . 

Albummet blev fundet i en rodekasse på et loppemarked og erhvervet for 
en tier'. 

På en bogauktion i sidste måned. blev samlingen atter udvidet. Denne gang 

med en bog af langtursroeren : Niels Ventegodt. et tidligere DSR-medlem _ 

der for mange år siden var indblandet i en ekSklusionssag grundet nogle 

særdeles farefulde færder over diverse farvande. Ikke alle med lige heldig 
udgang ! 

Bogen omhandler Ventegodts langtursroning i Europa og er rigt illustreret 
med lækre fotos fra dengang. 

De langsigtede planer er. kort og godt. at lave et såkaldt "ro-arkiv" I På 
privat basis). 

Derfor: Ligger nogle af klubbens medlemmer (gerne de ældre) inde med noget 

ro-litteratur. som alligevel bare fylder op og måske skal kasseres. modtager 

DSR-bladets redaktør det gerne. Det kan være alt. lige fra : Ro-programmer. 

bøger. sportsjulehæfter • årbøger. plakater , korrespondance - og sidst men 

ikke mindst: Fotos, sjove ro-tegninger, striber, historier med mere. 

Ovenstående behøver ikke at omhandle DSR, men må meget gerne være fra 

andre klubber - også udenlandske . 

Dukker der noget "ro-skriftligt" op under fodlrsrengøringen, da ring eller 

skriv til redaktricen. Telefonnr. og adresse står bagerst i bladet. 

Læserne vil selvfølgelig fremover blive holdt ajour med, hvordan det går 
med indsamlingen. 

-mette-

22 

Foråret nærmer sig, 

og dermed også en ny rosæson. Den 1. april hejser vi standeren f o r 
sæsonen 1990. 
De, der ko mme r i klubben, vil vide, at der er en voldsom aktivite t 
for at få gj o rt materiellet i stand til sæsonstarte n. Det ser ud 
til at lykkes i år takket være et aktivt materieluvalg. 
Instruktionsplanlægningen er igang. Hvis der kommer lige så mange 
nye medlemmer s om sidste år - o g jeg ser ingen g r und til at de tte 
ikke skulle blive tilfældet - blive r der brug fo r mange instruktø
rer. Har du lyst til at deltage, så kontakt Michael og ko m med på 
instruktørkursus før sæsonen for alvor starter. 

Der er tal t og skreve t meget om ombygningen. Noget er der. sket . 
Det store vinduesparti over hovedindgangen er blevet skiftet ud , 
og trappen er blevet sat i stand. Næste skridt bliver køkkenet . 
Planerne er klar og kan beses i klubben. Der fortsættes nu med 
tilbudsindhentning og indhentning af tilladelser. Hvornår vi 
bliver færdige er endnu uvist. De første forslag til indretning af 
reste n af l. salen er indkommet, men der er stadig tid til, at 
også du kan få indflydelse. 

Langturene for 1990 er også ved at blive planlagt. Vi har en båd i 
Finland og tanker om at sende en til England. Hvor vil du hen på 
langtur i år? Kom til langtursmøde den 4. marts og deltag i plan
lægningen af sæsonen. 

Kaproerne har stort set kunnet ro hele vinteren. Der er da o gså 
megen aktivitet på Bagsværd, især i weekenderne. Der er over 50 
medlemmer, der ønsker at dyrke denne gren af r o ningen i år, så det 
lover godt . Der arbejdes p . t. med at få klargjort kaproningsmate
riellet, så dette kan blive flyttet på Bagsværd igen. 

Forberedelserne er som sagt i gang på alle fronter. Jeg håber, at 
se mange af jer i klubben specielt i de tidlige forårsweekender i 
marts. Er der ikke pladS/brug for dig ved bådeklargøringen, så se 
dig om. Der er mange ting der trænger til en kærlig hånd - ude som 
inde - og det e r tilladt at tage et selvstændigt initiativ med 
oprydning osv. Det er også din klub. 

Henning. 
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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 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 1/1. 1/4, 1/7, 1/10, 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 me:delelser 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved inessso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
Skyldneren. 

---=---:..::.~-= - -- --- ~=-~- - ,7"-:- - - --.-- --- - ---=.~-=.-...: - ---- ___________________________________ _ 
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O"LlSa 

Løbstype Arrangør 

4/3 

18/3 

25/3 

1/4 

G~sehus 

B 

B 

G~sehus 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 

C14 dage før) 

Ravnshalt ...... DSR 

Va llø 

Grib Skov M~rum 

Ravnsholt 

Mød op mellem klo 10 og 12 

Køge 

DSR 

Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 Il 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 42 85 86 05 

DSR ••• 

Car b. ) 

Cpriv) 

~~.'o ..... . . 
O().,JOI.loo 

l, MEDLEMSBlAD NR. 2 - Marts 1990 58 ARG. 

Teamwork has its rewards. 



Or'ie-r>.te-r'ir>.ge.løb 1990 

Dato L"bstyp" Skov Arrang"r 

1/4 Gås"hus Ravnsholt DSR 

1 / 4 B Guldborg Maribo 

8 / 4 B H"ss"d" H"rlufsholm 

15 / 4 Påsk" 

22 / 4 DM-lang 

22/4 D Tokk"k"b SG 

29/4 B Sv"rig" OK 73 

6/5 C Jonstrup Vang Ball"rup 

1115 D-stef"t St"nholt Vang Hill"r"d 
13/5 C Ravnsholt KFIU 
20/5 D-staf"t HOf' 
24/5 SI1-staf"t Agg"bo-Gr .. st"d OK :lord 

26/5 Sprint G""lskov OK øst 

27/5 99-stafet Rudeskov OK øst 

2017 
2117 3 dages Nordj y lland 
2217 

Tllm"ld1ng: 

Gåsehusl"b: Mød op mellem kl. 10 og 12 

Øvrige løb: Johan Fryd"ndahl Uf. 31 63 08 11 (arb. ) 
Br"desvinget 42 

86 (14 dage før) 2830 Virum 42 85 05 (priv) 
~ .. o J·o,." . . 
°4e: ",t'" 
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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 prøvegange i klubben, 
inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvis 
betalingsfrist pålægges et gebyr 
forsinket indbetaling kan der ses 
opkrævet det følgende kvartal. 

forud via giro. Ved overskridelse af 
på 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser 

bort fra rykkeren, men gebyret vil blive 

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. 

r 

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 l/Z - l års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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jeg at hovedparten af abonnenterne 

udelukkende abonnerer på RON I NG 

af rent "estetiske" årsager, fordi 

man synes at "man BØR støtte en 

god sag", selvom indholdet ofte 

ikke er spændende nok. Det nævnte 

har jeg 

' Iængere 

iøvrigt skrevet 

brev til DFfRs 

om et 

formand 

Janne Hallengren forbindelse med 

annoncesagen . 

Overraskende viste det sig at DFfRs 

Hovedbestyrelse åbenbart IKKE 

ønsker at gøre RON I NG til et mere 

læseværdigt blad. 

Man vil hellere fortsætte "i samme 

rille" og lade redaktøren være 

medlem af HB fortsat, trods et 

markant flertal for at roerne rundt 

omkring landet, hellere vil noget 

andet. 

FOR SLØVT AF BIRGER RIND. 

T rods manges opfordri nger ti I B i rger 

Rind om at give en undskyldning 

til den "fyrede" medarbejder, der 

var tilstede ved Hovedgeneralforsam

lingen, ønskede RONINGs redaktør 

IKKE at kommentere sagen 

overhovedet, men valgte at forholde 

sig helt tavs, til stor overraskelse 

for alle. Jeg tror ikke at det var 

taktisk klogt at forholde sig sådan. 

Har man et andet standpunkt end 

de øvriges, så kan man da i det 

mindste rejse sig og fortælle 

HVORFOR man ikke ønsker at bringe 

sin undskyldning. Havde det været 

undertegnede, der sad samme 

situation som RON I NGs redaktør, 

havde jeg gjort een af følgende tre 

ting : 
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1. 

eller 

2. 

eller 

Givet en undskyldning 

Givet en forklaring 

HVORFOR 

jeg ikke ønskede at give en 

undskyldning. 

3. trukket mig fra posten 

som redaktør af bladet RONING. 

Når man er sådan en miskredit, 
så folk fra salen direkte kommer 
med høje fy-råb og andre mishags-
ytringer, må det være fordi man 

I K KE er god nok til det arbejde, 

man er valgt til (af Hovedbestyrel

sen) og at forsamlingen ønsker 

en anden person til at varetage 

jobbet. 

Nytænkning eller ej 

DSR går vi meget ind for 

nytænkning, der jo er klubbens 

fr emtidige eksistens. 

Oa hvad man åbenbart ikke 

vil I ' FfRs topledelse, vil vi i DSR. 

VENT BARE OG SE ! 

- mette -

Initiativer 

er det, der får DSR til at fungere i det daglige, og gør klubben til et levende og 
rart sted at være. En eller anden får en god ide, agiterer for den, samler et antal 
medlemmer omkring den - og vi har en aktivitet - stor eller lille . 

Heldigvis oplever vi mange initiativer omkring klubbens hverdag, og vi kan sagtens 
bruge endnu flere. hvem er det der skaber disse aktiviteter? Hvem er denne "en 
eller anden"? Nogle har nok den oplevelse, at de fleste initiativer kommer fra en 
rela tiv lille gruppe af medlemmer. Dette vil nok altid være tilfældet, men jeg ved, 
at denne "gruppe" er meget åben - du er også meget velkommen i den' Hvis der er 
noget du har lyst til, så tag et initiativ. Du vil opdage, at der bliver lagt meget få 
hindringer i vejen for dig. 

Ole Dam skriver i sit indlæg i sidste blad, at klubben er, hvad medlemmerne gør- den 
til. Jeg er meget enig i det synspunkt. jeg deler dog ikke Oles frygt for professionel 
hjælp på over-belastede områder-. 

Jeg hører- ingen, der er betænkelige over, at vi har professionelle gymnastiklærere, 
professionelle trænere og at vi køber os til andre ydelser, vi ikke selv magter f. 
eks. rengøring, så hvorfor ville det være så forkert med professionel hjælp i f. eks. 
køkkenet? 

Jeg taler om hjælp. Ingen kan vel i øjeblikket forestille sig at DSR's økonomi vd 
ti llade at vi baserer os udelukkende på betalt arbejdskraft. Ole påpeger rigtigt, at 
udvidelsen af gymnastikken kun har været en delvis succes. På den idrætslige side, 
mener jeg, at udvidelsen er en succes, men der mangler noget - nemlig det klubliv, 
der er omkring et åbent og fungerende køkken. At holde køkkenet åbent hver aften 
er for mig et eksempel på en opgave, der overstiger, hvad frivilligheden kan magte. 
Her var måske et område, hvor vi kunne bruge lidt hjælp, ikke som erstatning for, 
men som et supplement til fdvilligheden. 

Udvidelsen af gymnastikken skal også ses som et forsøg på at sprede aktiviteten, 
således at vi kan undgå drastiske skridt såsom adgangsbegrænsning. Jeg er betænkelig 
ved ideen om at standse for medlemstilgangen især i vintermånederne , da meget 
tyder på, at det høje aktivite tsniveau netop i denne periode er med til at fastholde 
medlemmerne i klubben. Vi kan nu for anden vinter i træk se, at vi stort set er i 
stand til at holde medlemstallet konstant fra standerstrygning til standerhejsning. Et 
stabilt medlemstal betyder en stabil økonomi. Penge er godt nok kedelige a t tale 
om, men ret nødvendige for at vi kan have e n klub a t bol tre os i. 

Kvantitet inden for visse grænser er en økonomisk nødvendighed. Derfor er spørg s må 
let for mig ikke, om vi skal bruge professionel hjælp - for det gør vi a llerede - men 
hvordan vi bedst kan bruge den til at støtte og a ge det frivillige arbejde til gavn fo r 
kvaliteten i DSR. 

Men indtil videre efterlyses initiativer pa alle fronter , også log helst! fra tilfre dse 
medlemmer. 

He nning. 
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KONTAKTANNONCE_ 

J eg søger dig ; en sporty type, som godt tør møde op til alsidige 

og udviklende arrangementer. Du er selvfølgelig perfekt påklædt og 

har alt nødvendigt udstyr med dig. Du kan tage fat samt styres. Du 

kan lide at feste, så du vil være til Blåt øje fest d. 31.3.1990 og 

v il have gang i den til den tidlige morgen - eller du er nærmest et 

morgenmenneske og kan lide at begynde dagen meget aktivt. 

Vi skal mødes den 1 . lI . 90, kl. 8:00. 

Jeg har både noget spiseligt og drikkeligt med til bagefter. Det skal 

foregå indenfor snævre lokaler under åben himmel. Du skal melde dig 

på liste n på opslagstavlen, hvis du vil være sikker på, at jeg også 

har nok ti I dig. 

Jeg glæder mig til at se dig køre frem og tilbage på sædet. 

Mvh . 

DSRs 

Motionsrochief. 

De uromantiske og tungnemme kan vende bladet og læse oversættelsen. 

. ual/\els6elsdo pa/\ ualS!l ~d 6!p Pla\"J 

. 00: 8 . 1>1 " 06' n' L uap ~nlspewua6.1ow ua paw .lapuA6aq uauosæso~ 
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TAK FOR OPBAKNI N GE N _ VENNE R 

Som skrevet i dette blad, var- årets 

hovedemne ved Hovedgeneralforsam

lingen "ANNONCESAGEN" og i den 

forbindelse et habilitetsspør-gsmål 

vedr. RONINGs redaktør . 

Forud var 

skriverier 

dermed en 

opbakning 

roledere 

foretaget masser af brev

og telefonsamtaler og 

fornemmelse af en bred 

fra 

inden 

landets øvrige 

week-enden d. 

10.-11. marts. Men at opbakningen 

skulle blive sA stor, havde 

undertegnede ikke regnet med . 

Holbæk Roklubs unge formand , Jonas 

Frimer-Larsen havde dels gennem 

artikler bladet RONING og dels 

gennem et lovændringsforslag til 

Hovedgeneralforsamlingen vist 

manges mening om sagens forløb. 

og 

Bent 

Københavnskredsens 

~ r ff( I1A12r Ar 
~ftV6 f~N~,..· 
/<IW,;f/JAf 

AT MAN 
HAR ~r 
VAIh 

Andersen 

formand 

Karen Stahlschmidt. viste direkte , 

at de ikke var enige med den øvrige 

bestyrelse, hvorefter-

generalforsamlingen blev suspenderet 

15 minutter. Hovedparten af 

forsamlingen havde forinden givet 

tyde13g tilkendegivelse om at man 

var dybt uenig med 
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Hovedbestyr elsen, og at man ikke 

ønskede at medlemmer af HB 

besætter poster , d e r ikke naturligt 

hører under HB , så som redaktør 

& pressesekretær. 

OSR praktiseres ikke at 

DSR -bladets redaktør sidder 

bestyrelsen, idet jeg så fald ville 

være temmelig inhabil til 

redaktørjobbet. 

Blandt andet "Annoncesagen" har 

direkte vist. at RONINGs redaktør 

Hr . Birger Rind IKKE er objektiv, 

som enhver redaktør bør være det 

over for læserne. 

Mange andre episoder og 

diskussioner med Birger R ind kan 

jeg nævne, h vor vi har været dybt 

uenige om RONINGs udseende, valg 

af billeder, prioritering af artikler 

m.m . 

RONING må man åbenbart ikke 

komme med konstrukti v kritik. 

Man må ikke give si"e meninger 

til kende om noget vedr. DFfRs 

Hovedbestyre lses 

tingen e på. 

måde at takle 

Bladet RON I NG trænger til et "pift" 

for at det kan blive væsentligt 

bedre og blive et blad , der er 

værd at abonner-e på. Pt. tror 



selv, idet KU vil stille midler til rådighed for de udgifter, 

trænerne, tilknyttet projektet vil have. 

Hold, der vil komme i betragtning, vil skulle have et niveau, 

der indicerer, at de kan komme i en VM-finale. 

Deltagerbetaling: 1000 kroner pr. deltager. 

Junior Nordisk Mesterskab i Tampere, Finland: 

Holdet til Junior-NM og den efterfølgende revanceregatta, vil 

blive udtaget efter Brabrand Regattaen. 

Begge dages konkurrencer vil danne grundlag for bedømmelse. 

Deltagerbetaling: 1000 kr. pr. deltager. 

Match des Seniores, Ottensheim, Østrig: 

Hvis der er konkurrerende hold i samme bådtyper, vil 
resultaterne i senior A løbene, lørdag og sØndag ved Brabrand 

Regattaen, danne grundlag for fremsendelse af anmeldelser til 

MdS. 

Det understreges. at sekretariatet fremsender anmeldelserne 

til arrangørerne. 

DFfR sender en mandskabs leder med til arrangementet. Denne vil 

få til opgave at koordinere den praktiske del af arrangementet, 

samt at være DFfRs repræsentant på stedet. Det bemærkes, at 

dette ikke indebærer ændringer i kaproningsudvalgets 

tilskudspolitik i forbindelse med arrangementet. 

DFfR stiller ikke landsholdstØj til rådighed ved MdS. 
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Er DSRs lTIedlelTllTler en slat:.t:.en h ob? 

H vis nogen ikke skulle være klar over del. var der medlemsmøde den 

6. marts. 

Medlemmerne var gennem klubbladet blevet orienteret i MEGET god tid. 

Sidste gymnastiktime var endda blevet aflyst den pågældende tirsdag 

grundet mødet, så alle forudsætninger var der for at en god procentdel 

af DSRs godt 750 medlemmer kunne møde frem for at kritisere, rose eller 

komme med konstruktive forslag til bestyrelsen. 

Medlemmerne, og det var mange, sad ellers og hyggede sig rigtigt godt 

efter gymnastikken, og undertegnede regnede det som en selvfølge at 

hovedparten ville blive til medlemsmødet. Men nej' Få minutter inden 

mødet startede, pakkede hovedparten af de hyggende medlemmer deres 

tøj sammen og forlod lokalet. Undertegnede tillader sig at udtrykke det 

sådan: 

DET ER SGU FOR DARLlGT , VENNER J.. 

Det kan godt virke temmeligt provokerende at medlemmerne forlader 

lokalet kort før mødet, selvom man selvfølgelig ikke kan tvinge nogen 

til at forblive i klubben i aftentimerne. 

Nå. men vi ca . 30 medlemmer, der var tilbage. fik da lidt at vide om 

den kommende rosæson. 

Af formanden fik vi at vi de . at gymnastikken iøjeblikket udgør 11 timer 

om ugen. 

Af kassereren fik v , at vide. at der var brugt 80.000 kroner til vedlige

holdelse. 

Af langturschefen fik vi at vide. at der var reserveret li styk 2-åres 

in .. iggere til Pinseturen i Det Sydfynske Ø:hav. 

Motionsrochefen fortalte lidt om en morgenmadstur inden 

Standerhejsningen d. 1. april. 

Kaproningschefen fortalte udførligt om alle de kaproere der pt. er klar 

til årets strabadser. 

I nstruktionsrochefen fortalte om et videregående instruktørkursus 

Sverige i begyndelsen af maj og at instruktionsudvalget garanterede for 

at der i år ville blive gjort væsentligt mere ud af scullerinstruktionen . 

y deriigere er der i den forbindelse bestilt 2 stk. norske plastscullers 

fra Norge til brug for motionsroningen i DSR. Enkelte deltagere på mødet 

udtrykte dyb bekymring for om nu også de lo både VAR beregnet til 

motionisterne 
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og ikke kaproerne. 

AI skepsis blev gjort til skamme og motionsroerne kunne ånde lettet op. 

Kaproerne har IKKE ret til at bruge scullerne. 

Yderligere fortaltes det, at man IKKE vil gøre mere ud af 

kajakinstruktionen i klubben den kommende sæson . 

Som sædvanlig blev problematikken omkring instruktion 

drøftet. 

sommerferien 

Enkelte af bestyrelsesmedlemmerne, to kvinder, mente at man nærmest 

skulle TVINGE instruktørerne til at komme og instruere i ferietiden. 

Måske skal disse to ikke selv holde ferie i år og så har vi da to faste 

instruktører! Gudskelov lod det til at flertallet af deltagerne på mødet 

ikke gik ind for diktaturmetoder og tvang i vores klub, om klubben så 

bør lukke for instruktionen sommermånederne er op til 

instruktionsudvalget. Måske ender det endda med at den, for nogen, 

alt for store medlemstilgang regulerer sig selv. 

Ihvertfald skal det nok komme til at fungere, når Michael Hansen & Co. 

går igang, selvom nogle af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer gav 

udtryk for ved mødet, at de ikke havde den store tiltro til 

I nstruktionsudvalgets formåen. 

Min mening er, at hvis man vil komme med hetz mod en person, fordi 

man ikke bryder sig personligt om vedkommende og hans 

instruktionsmetoder , så må man bringe udgydelserne over for 

vedkommende på et andet tidspunkt end ved medlemsmøderne . 

Klubbens sekretær meddelte at der er ansøgt om en basket-ball - og en 

volley-ballbane til brug for DSRs medlemmer. 

Derefter valgte man at holde ti minutters pause, hvorefter halvdelen af 

de 30 fremmødte gik hjem ! Meget skuffende var det i den forbindelse 

at også enkelte af bestyrelsesmedlemmerne valgte at forlægge residensen 

og forlade mødet. inden det sluttede. 

Af spørgsmål til bestyrelsen var bl. a.: Der mangler bestyrelsesreferater 

og vi har ikke været informeret om bestyrelsesmøderne siden oktober 

1989, fortsætter man sådan, eller hvad? 

Henning forklarede at der fremover bliver hængt referater op ved baren. 

Ligeledes opfordrede enkelte af mødedeltagerne Husforvalteren til, at 

der bliver gjort mere ud af rengøringen i baderummene og saunaområdet. 

Der er mange af medlemmerne, der dagligt har deres gang 

baderummene, derfor bør der af hygiejniske grunde gøres meget mere 

ved rengøringen end hidtil. 
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Kriterier for kaproerne_ 

Udtagelsekriterier for seniorer til VM i Tasmanien: 

Hold, der Ønsker at blive 

VM-deltagelse, skal stille 

bedØmt med henblik på en eventuel 

op ved mindst 3 internationale 

regattaer, heraf mindst 2 i udlandet. Det er endvidere et krav, 

at den ene af disse er Scandinavian Open. 

Hold, der ikke i 1989 har godtgjort, at kunne opnå finaleplads 

i Bled, vil skulle deltage i Luzern Regattaen eller en regatta 

på et tilnærmelsesvis tilsvarende niveau. 

Deltagere, der var i finalerne ved VM i Bled skal godtgøre, 

at deres niveau er uforandret i 1990 eller bedre end i 1989. 

Øvrige deltagere skal overfor KU (Kaproningsudvalget) kunne 

godtgøre, at de er sikre finalister ved VM i Tasmanien. 

Som et led i den 4-årige plan for tunge roere, der blev fremlagt 

i 1988 og arbejdet med i 1989, vil KU ved vurderingen af de 

mandskaber, der primært er arbejdet med i Danmarks Rocenter, 

tage den langsigtede planlægning med i betragtning. 

Deltagerbetaling: 5.000 kroner pr. deltaqer. 

Junior-Verdensmesterskaberne i Aiguebelette, Frankrig: 

Hold, der Ønsker sig vurderet med henblik på en eventuel 

udtagelse til junior VM, vil skulle deltaqe i Forårsreqattaen, 

Brabrand Regattaen, SorØ Regattaen og vil senest blive udtaget 

efter Nordiske Juniormesterskaber i Finland. 

Som et tilbud til de juniorroere, der har Junior VM deltagelse 

som mål, vil der blive etableret et træningsforløb indeholdende: 

Træningslejr i Påsken i Maribo. 

Træningssamling i St. Bededagsferien i Maribo. 

Træningssamlinger på skæve helligdage. 

Deltagelse i Langdistanceregattaen i Odense og i 

Forårsregattaen på Bagsværd Sø, med mulighed for 

trænerne til at sætte og ændre på hold. 

Deltagelse i Scandinavian Open i Oslo. 

Træningslejren i Påsken vil være åben også for etablerede hold, 

der ikke mod eget Ønske vil blive kombineret med andre. 

Udgifterne til dette forlØb skal dækkes af roerne/klubberne 
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Hvis ansvar er det så ? 

Klubbens, materielforvalterens eller instruktionsrochefens? 

Jeg mener at instruktionsrochefen må have og har kompetance 

til at vurdere om det er ansvarligt nok at sende en ikke

instruktør ud med de nye. Ellers lyder det mere som om 

at nogle enkelte har et helt klart udtryk for en mistillid 

til instruktionsrochefen. Til jer der har det, ja det er 

så jeres problem, men se dog at få styr på det 

medlemsmødet var IKKE det rette sted at diskutere den sag. 

Jeg kan bl. a. nævne at jeg s elv har oplevet det i andre 

idrætsgrene. Nu er jeg selv uddannet ski instruktør , blandt 

andet for at gøre de tilfredse, der har tilmeldt sig for 

sent på skiskolen , iøvrigt en meget væsentlig årsag til 

a t der ikke er for mange lever på holdene. Fra 6 ti l 9. 

Vi andre instruktØrer kan ikke blan,de os i sagen, hvis 

vedkommende er blevet ansat hjemmefra. Men derimod, hvis 

vedkommende er gæst og kender noget til dansk 

skiinstruktion, kan man diskutere sagen; så som ansvar, 

kompetance til at .undervise, egen færdighed på ski osv. 

Det er uhyre sjældent at vedkommende ikke har været i stand 

til at opfylde disse krav, i de mange år jeg har været 

uddannet. Man behØver ikke at udnytte det i henhold til 

at skaffe flere medlemmer, eller at rejsebureauet skal 

tjene flere penge på den bekostning. Derfor ser jeg ikke 

det som en uforsvarlighed at give dispensation i nogle 

givende situationer. 

Håber hermed at I alle får en rigtig god rosæson. 

DEAD-LINE 

Mange venlige roer-hilsener 

Susanne Agersnap. 

DSR-BLADET 9.4. 

KL. 23:59 

Der ~odtages ~eget gerne indlaeg fra 

klubbens ~andlige ~edle~~er 
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end hidtil. 

Læserne af DSRs klubblad bør næsten se l år tilbage til referatet fra 

sidste medlemsmøde i april 1989. Da skrev DSR-bladets redaktør nemlig 

nøjagtigt det samme, som i dette her referat , hvilket i sig selv nok er 

meget tankevækkende. 

Som nævnt sidste år: 

Når medlemmerne ikke møder frem ved medlemsmøderne, må det være 

fordi man har overset indkaldelsen i klubbladet. 

medlemsmøde (der forhåbentlig finder sted 

Derfor bør 

umiddelbart 

næste 

efter 

Standerhejsningen ) blive fremhævet som noget ganske særligt på klubbens 

opslagstavler, døre, i omklædningsrum m. m. 

- Og så bør nogle af bestyrelsesmedlemmerne fortælle os meget, meget 

mere end de gjorde det d. 6. marts! 

- mette -

FIK DU SAT DIT KRYDS? _'eg ~ener ~ed ~eek-enden den 

30. ~arts 1. april 

Ja_ for lørdag d. 31. ~arts 

gaelder det Styr~andslaugets 

"BLAT ØJE FEST" kl. 19.00 

Og dagen ef ter_ klokken 11.00 

er der: 

STANDERHEJSNING 

~ed dåb af: 3 inriggere og 

2 ~otorbåde. 

Vedrørende til~e ld inger: B L AT ØJE_ 

se til~eldingsliste klubben. 

Standerhejsning_ på listen ~ed baren 

eller telefonisk til DSR inden d. 27/3. 
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FRA KØKKENREGIONERNE ... 

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

EN HILSEN FRA KØKKENUDVALGET 

Som I allerede ved skal køkkenet ombygges i løbet af 
forsommeren. På nuværende tidspunkt bliver sagen be
handlet af myndighederne, og såsnart godkendelsen fore
ligger, vil håndværkerne gå i krig. 

Madordningen på tirsdage og torsdage vil derfor kunne 
fungere upåvirket hele april måned. 

Vi håber, at se nye forårskåde kokke, der vil prøve 
kræfter med de hårde hvidevarer. 
- Husk at i DSR gælder reglen om, at for mange kokke 
fordærver maden IKKE !. 

I forbindels e med ombygningen vil der blive opstillet 
et feltkøkken, formodenligt i Kongeværelset. Her kan vi 
brygge kaffe og te, fremstille salater, udfordre mikro
bølgeovnens mange anvendelses muligheder og ikke mindst 
lave toast. 

Når rosæsonen for alvor kommer i gang, håber vi, at 
vejrguderne vil stå os bi, så vi kan hygge os omkring 
grillen i de vindstille lune og lyse sommeraftener. 

HALLO, HALLO ..... er du der endnu? 
Der bliver fra tid til anden diskuteret, hvorvidt køk
kenet skal drives ad den frivillige vej eller med fast 
lønne t personale/forpagtning. 
Vi i køkkenudvalget tror på, at det at lave mad til hi
nanden er med til at styrke fællesskabet og klublivet. 
De t troede vi på for 1 års tid siden, da udvalget blev 
nedsat - og det gør vi stadigt. 
Tror du også på den ide - så vis din interesse (-hvis 
du ikke allerede gør det) og meld dig under fanerne. 
Er vi mange om buddet, drejer det sig om, at have køk
kent jans vel 2 gange om året. En sådan køkken t jans bli
ver belønnet med 2 timer i arbejdsordningen / kok mi k. 
Apropos fællesskab og atsmosfære. Har du så læst Ole 
Dam Pedersens indlæg i sidste nummer? -Det kan give 
stof til eftertanke. 

Erik, Birgitte og Lene 
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Lidt strøta=k~r =~ et ~Øde __ _ 

vi Susanne Agersnap. 

Andetsteds i dette blad kan man læse om, hvor lidt DSRs 

medlerruner gider at (IlØde op til et medlemsmØde. Jeg kan 

ikke fatte hvorfor man ingen interesse har i at få at vide 

mere om de arrangementer der er mulighed for i den korrunende 

sæson ; samt hvad der ellers skal ske i klubben og hvad 

der er sat penge af til. 

HVAD SIGER I sA, PIGER ? 

Jeg fik ihvertfald en meget nyttig ting at vide, som også 

vil gavne alle andre piger i klubben. 

HALLO (!) - Vidste I at der er blevet afsat. penge til 

at forbedre/ombygge dameomklædningsrurrunet og badefacilite

terne der ? 

Bestyrelsen venter kun på at der korruner nogle respektive 

forslag fra vores side. Er der nedsat noget udvalg? Hvor 

langt er man nået? Det gør jo ingenting at der er flere, 

så hvem tør give bolden op ? 

VI SAVNER REFERATERNE 

Til den lidt mere barske side af sagen. så kunne det være 

at jeg selv og andre havde vidst lidt mere om denne sag 

og andre ting i DSR, hvis der havde været ophængt referater 

fra de sidste mange bestyrelsesmøder, Jeg kan oplyse at 

det sidste referat, der har været offentliggjort over 

for medlerrunerne er fra d. 3/10-89 Noget må der blive 

talt om på mØderne. der bliver holdt een gang pr. måned. 

DEN SÆDVANLIGE DISKUSSION OM INSTRUKTIONEN. 

En anden ting, jeg kort vil korrunentere fra medlemsmødet, 

er den evige diskussion omkring instruktion af nye roere. 

Jeg kan ikke forstå at man altid skal bringe dette, 

uddebatterede emne, på banen igen og igen. Det er kort 

og godt blevet sagt, at instruktionen sidste sorruner ikke 

kunne være blevet gennemført s~ alle parter var tilfredse 

UDEN brug af roere, der ikke var instruktØrer. 
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P-PLADS TIL BILER, BUSSER OG 

MOTORCYKLER : 

ikke er plads på Hvis der 

p-pladsen ved Arveprins Knuds 

vej, skal 

motorcykler 

biler, busser og 

parkeres på den 

~tore parkeringsplads i skoven. 

NM: Enhver form for parkering 

til træning 

arrangementer ~ 

Pavillonens 

tilladt:. 

p-plads 

OMKLÆDNING . 

eller 

Regatta 

på Gladsaxe Rostadion er der 

to omklædningsrum, der kan 

benyttes. Det ene , hestestalden 

er normalt forbeholdt 

herre-roerne, mens damernes 

omklædningsrum ligger 

pi 1. sal på Gladsaxe lIDstadion. 

Er dameomklædni.ngsrlJDæt lukket. 

har kvinderne mulighed for at 

klæde om i Hestestalden. 

HUSK AT SKRIVE EFTERNAVN! 

Vi er blevet temmeligt mange 

i DSR indenfor det sidste års 

tid. 

Mange af medlemmerne, OGSÅ de 

nye, er særdeles krative når 

de går ind i udvalgene, eller 

skriver gode beretninger til 

vores blad. 

Meeennnnn ..... . 

H'-em er Helle, Lene e ller Mette? 

Osv . Osv . Osv . 
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gerne skrive I må meget 

efternavn eller initialer , når 

I hænger noget op på 

opslagstavlen, eller leverer 

indlæg til bladet. Det mindste 

man kan 

det under, 

gøre 

man 

er at skrive 

hænger op - det 

gør folk dog i indlæggene til 

klubbladet, men husk nu 

efternavnet. Det er ikke nok 

at kun langtursafdelingen 

kender Yrsa eller 

resten af klubben 

eksempelvis 

Oda når 

ikke ANER, hvem de er. 

TIL KAPROERNE. 

Da der skal være VM -marathon 

stævne fra Kano- og Kaj akroere 

på Bagsværd Sø i uge JO ( det 

er den sidste uge i juli), er 

åbningstiderne på Rostadion 

ændret til: 12-14 & 18-20. 

KALENDER. 

31.3. 

1.4 

BLAT ØjE FEST kl. 19.00 

MORGENMADSTUR fra 
DSR kl. 8 :00 

1 .4 . STANDERHEJSNING kl. 11.00 

5.4. VANDRETUR PA SKANELEDEN 
I nformationsmøde i DSR . 

9.4. DEAD-LlNE. DS R-bladet 

10 . -17 
april Berlintur 

19.4. . Møde om "Svante". 

21. -22 
april Langtursstyrmandskursus 

28. -29 
april Otter-stafet. Kbh. Havn. 

"KA NIN DRÆBER" WEEK EN D 

Er ikke en weekend hvor vi lærer dig at dyrke usunde gulerød
der til den kommende sæsons nye kaniner !!! 

Næh det er nemlig weekenden, hvor gaJTlle og nye 
instruktØrer tager til: 

KULLEN 

for at lær e de sidste nye metoder i at jage kanin er ! I ! 

Så frem med kalenderen allerede nu, hvorefter du hiver side rne 

HAJ 1990 

ud, så du ikke kommer til at love dig væk til sviger nors 
fødselsdag eller det der e r endnu værrer !!! 

Weekendens program vil blive hemmeligholdt indtil sidste m,nut 
- men fra fortrolige kilder op lyse s det, at der er planlag' n~ 

alsidigt program hvor der også indgår meget andet, end n· 
lige roning og teknik !!! 

Så hold øje med opsla.,gsta:vlen; vi ·, il snarest op,; ette 
en tilmeldnings liste (plus OBS) til denne f~rrygende week ~ nd, 

hvor du selvfølgelig også får stor mulighed for at lære ~ lle 
de andre instruktører nærmere at kende. 

Hvad angår instruktionen 1990 - så kan du . kære instr ~ ~t ø 
("ny" såvel som "gammel" ) - allerede nu forberede dig ~, ~ at 
blive ringet op i en ikke al for fjern fremt ~ d - hvor du b l .a. 
vil blive aftvunget tilsagn om, at møde et vist antal manu ~ge 
og onsdage , for at instruere. Skal du ikke ir,strl.lere ??> - Så 
s kift hellere telefon nummer NU !!! 

På instruktionsudvalgets vegne 
Helle Anette Nielsen . 
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DFfRs Ho'Vedgeneralforsarnling 

B oblebad, svømmehal og flotte ferielejligheder dannede rammen om 

årets Hovedgeneralforsamling d. lO. - 11. marts på Nykøbing Falster. 

Syv friske ungdomsroere fra Nykøbing F . Roklub stod parate for at 

hjælpe de ny-ankomne roere med råd og vejledning . I lejlighederne 

lå der flotte sortimentsposer til hver delegenet !. Posen indeholdt 

prøver på forskellige produkter, der fremstilles på Falster. Smart 

og særdeles gæl5tfrit ! 

Der var på forhånd lagt op til en hel del uopklarede spørgsmål på 

Hovedgeneralforsamlingen, der skulle vise sig at blive en af de 

"livligste" i mands minde. 

Formand Janne Hallengren indledte Hovedgeneralforsamlingen med at 

byde velkommen til en ny roklub: GjØL ROKLUB . 

I sin beretning lagde Janne ikke skjul på at vi fremover må samarbejde 

noget mere og tale mere om fremtiden og dansk roning. Hvilke 

aktiviteter skal der satses på ? Dette må vi samarbejde meget mere 

om end hidtil. Til gengæld kunne Janne Hallengren fortælle den 

undrende forsamling, at hun slet ikke havde noget tilhørsforhold til 

motionsroning ! 

Efter formandens beretning uddelte den tidligere form. Børge 

Kaas-Andersen DIFs ærestegn til en kendt og dygtig roleder: Ib 

Striboldt fra Sjællandskredsen. Arne Hjort, Kaproningsudvalget kunne 

i sin korte beretning fortælle at: 

Den internationale standard bibeholdes letvægtsklasserne, og at 

Danmark og Sverige fik a' points ved NM for seniorer sidste år. Her 

besluttedes det. at Sverige skulle have NM-trofæet, da dette land 

aldrig har haft det før. 

Standarden blandt de bedste juniorer er ikke god nok. Man forsøger 

med en træningslejr i Påsken under ledelse af træner : Per Rasmussen, 

Svendborg. I Bjarne Eltangs romakker ved OL i Seoul) . 

DFfRs Kaproningsudvalg vil arrangere et kursus for ungdomsledere 

brug af scullers eller brug af outriggermateriel. En årlig 

trænerkonference herhjemme er planlagt. 

Senior B arbejdet kan man desværre I stadig) ikke prioritere særligt 

højt, da man indtil videre mest vil satse på juniorer og seniorer. 

Langtursudvalget overrakte "Die Danemarksfahrer" pokal til 

Roforeningen K V I K I endnu engang) for flest roede langturskilometer 

Tyskland. Desuden fortaltes der om dispensationen af roning til 

Flakfortet og til Hven I vis S.~erigessiden). 
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PSR-ROER I KREDSBESTYRELSEN. 

Langturs-"freaken": Bente Kjøller 

er kommet ind i Københavns 

Kredsen som sekretær. Bente 

Kjøller, der blev valgt uden 

modkandidater, aflØser Mette 

Lauritzen på sekretærposten. 

LIDT AF HVERT OM REGATTAERNE 

pA BAGSVÆRD ~ 

på et mØde for udvalgsformænd 

KØbenhavns under 

Regattaforening, 

meddelt: 

blev flg. 

De Østtyske roere har sagt j a 

til at komme. 

Tjekkoslovakiet har sagt nej 

- de prioriterer VM i Tasmanien 

højere. Af økonomiske grunde, 

kan de ikke del tage begge 

steder. 

Holland har sagt ja til at komme 

igen. 

Der kommer livreddere tilstede 

ved hve r kaproning. 

Der vil muligvis blive en 

salgsbod, hvor man kan kØbe 

T-shirts med tryk, krus og andre 

ro-souvenirs. 
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BRUGERVEJLEDNING TIL KAPROERNE: 

Især af hensyn til de mange 

nye kaproere, DSR har år, skal 

kort opsummeres de vigtigste 

ting i forbindelse med roning 

på Bagsværd Sø. 

BANEREGLER. 

Banereglerne ved den daglige 

træning er: 

DKF (Kano - og Kajak) disponere r 

over banerne 5 og 6. 

Ved mål vendes, og de r roes 

tilbage langs skoven. 

DFfR (roning) disponerer over 

banerne l, 2 , 3 og 4. Ved mål 

vendes, og der roes tilbage 

langs radiobugten. 

Ved regattaer, træningssænlinger 

m.v. skal arrangørernes 

anvisninger i forhold til anden 

trafik på vandet nøje fØlges. 

AF ~ OG pALÆSNING AF BADE OG 

MATERIEL: 

Enhver form for 

af bådtrailere 

og motorcykler 

dommer tårns området 

(jvf. 

henstilling 

biler, busser 

i base- og 

er forbudt 

brand-

og polit~myndigheden). 

NB.: Af- og pålæsning i kortere 

per~oder er dog tilladt. 



LIDT OM KREDSGENERALFORSAMLINGEN 

og LIDT OPLYSNINGER TIL KAPROERNE. 

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

UDDELING AF DIF ' s ÆRESTEGN. 

Som noget af det fØrste ved 

Kredsgeneralforsamlingen, der 

i Øvrigt blev afviklet i DSR, 

uddelte Hr. Allan Jahnsen fra 
Dansk Idrætsforbunds 
ningsudvalg, DIF ' s 

til Preben O. Kragh, 

kaldet: PEO. 

Forret

ærestegn 

i rokredse 

PEO er Lyngbyroer, tidligere 
formand sammesteds, tidl. formand 

for KØbenhavns Kredsen, for blot 

at nævne FA af de poster indenfor 

dansk Roning, PEO har varetaget 
gennem årene. 
Skolekaproningens udvalg 

Også 

har 
en dygtig leder i ærestegnets 
modtager. 

ØREMÆRKET BELØB TIL KØBENHAVNERE. 

Gennem KK-fonden er et beløb 

på kr. 3 0.000, blevet Øremærket 

til Københavnske kaproeres 

VM-deltagelse i Tasmanien. 

KK-Fonden: 

Fondens formål er efter fondsbe-
styrelsens nærmere bestemmelse 
gennem Økonomisk støtte til 
Københavnskredsen og dennes 
roklubber at fremme udØvelsen 
af rosporten. Derudover 
fonden 

rosport. 

yde støtte til 
kan 

dansk 

14 

Her kan søges om al t mellem 
himmel og jord, der har med 
rosport a t gøre, men nye ideer 

til aktiviteter, f.eks. på 

ungdomsområdet, vil blive 
foretrukket, og der qives normalt 

ikke s tøtte til bygninger og 

vedligeholdelse af disse. 
Ansøgningsfristen er hvert 
år senest den 15. november. 
Der kan forventes svar inden 
1. januar. 

PR-PERSON TIL KREDSEN SØGES l 

Er der et eller andet medlem 

af DSR (eller andre klUbber), 

der går med drømmen om at arbejde 

for KØbenhavns Kredsen, er der 

et job til den rette person. 

Kredsen mangler en "PR-PERSON". 

En "PR-PERSON" varetager salg 
og formidling af badges, 
T-Shirts, 

plakater, 
klistermærker, 

reklameeffekter m.m. 
indenfor Rosporten. 

garanteret ikke 
Jobbet, der 

er unødigt 
anstrengende i forhold til den 

daglige rotur, indebærer minimalt 

af møder. Nærmere oplysninger 

kan fås hos Kredsens Formand 
(inde) 

31629495. 

Karen Stahlschmidt 

Ungdomsafdelingen stillede nogle procenttal op: Befolkningstal kontra 

DFfRs medlemstal . 

Jytte Vodstrup fra UA, håbede på at der ude i klubberne bliver satset 

meget mere på ungdomsledere end hidtil og at disse bliver sendt ud 

på masser af kurser . 

Ligeides kom Jytte ind på, at det er for ensidigt kun at benytte 

inriggere til u-roerne. Klubberne må meget gerne benytte outriggere 

i instruktionen af de unge og nye roere . 

12. - 13. maj er der outrigger week-end Odense for u-ledere. 

Dernæst var ordet frit med hensyn til kommentarer fra salen. 

Ole Lindskov , Bagsværd R K bragte Bladet RON I NCs "Annoncestruktur" 

og synspunkter på samme op. 

Bjarne Jeppesen, Holstebro RK opfordrede til at man tager mere hånd 

om senior B-roerne, som er DFfRs fremtid. 

forbindelse med deltagelse i match des Seniores sagde Bjarne J., 

at der hverken var styring eller langsigtet planlægning i arbejdet 

med disse roere 

Mogens Rasmussen, RK ØRESUND, der ellers er inkarneret 

langtursroer , mente at ungdomsroerne bør have et godt udviklet 

materiel, gerne outriggerbåde til at lære roning i. 

Mogens kom ligeledes ind på indholdet i bladet RON I NC og udtrykte 

at RON I NC efterhånden havde udviklet si'g til at være særdeles jyde

venligt, ja nærmest "et tidsskrift for Silkeborg og omegn" . 

Til gengæld mente Jens Ravn, Viborg at der ikke var noget særligt 

indhold i annoncenl ved Reiner Modest, for der stod jo intet i den. 

Så nåede man ikke flere talere den dag, idet der var spisning for 

samtlige delegerede. Under spisningen blev der sunget fødselsdagssang 

for en Nykøbing F . - roer samt for undertegnede. 

Resten af aftenen foregik under særdeles afslappede former med masser 

af korridor- snak, der kunne give et fingerpeg om næste dags forløb . 

Diskoteket "DR . X' s lille laboratorium" blev besøgt og afprøvet - og 

da hotellet normalt er et sommer hotel , kan læserne måske regne ud, 

at tilstrømningen af lokale folk til dette diskotek ikke var særligt 

stort. Der var ialfald oceaner af plads til diverse udfoldelser på det 

minimale dansegulv. Var det I K KE særligt morsomt kunne man træde 

ud i dansen 

11 



til et lokalt orkester i salen, hvor generalforsamlingen fandt sted, 

eller fortsætte sin gode korridorsnak . 

Senere på natten var der muligheder for at søge tilflugt 

lejlighederne, fatte fjernbetjeningen og tænde for "Euro Sport". 

Tilbage til det mere aLvorlige og søndagens strabadser . 

Her va r de vigtigste emner nok: Stiftelsen af Dansk Dragebådsforening 

& "Annoncesagen" , der blev drøftet ganske grundigt. Flere gik på 

talerstolen for at udtrykke synspunkter vedr. Dragebådene. 

Hvad skal vi egentlig med Dragebåde ? 

Det er jo kanoer. De har jo i ntet at gøre DFfR. 

DFfRs Formand, Janne Hallengren, syntes modsat forsamlingen, at 

det var et meget friskt initiativ med en Dragebådsforening og at vi 

er al for traditionsbundne DFfR. Mange klubber har jo kajakker 

- hvorfor så ikke prøve kanoer 

En Skovshovedroer gik på talerstolen og bad Birger Rind give 

undertegnede en undskyldning over for hele forsamlingen. 

Men Birger Rind forholdt sig tavs. 

Med jævne mellemrum gik nogle af deltagerne til talerstolen , hvor 

de bad Birger Rind om at bri nge den undskyldning, som vi alle sad 

og ventede på, men BR forholdt sig tavs under hele søndagen. 

Holbæk Roklub havde stillet et forslag til Hovedbestyrelsen om at man 

DFfRs love ændrede §§ vedrørende redaktionen af RON I NG til at 

Hovedbestyrelsen vælger bladets redaktør , og at denne skal være 

uvildig forhold til Hovedbestyrelsen. Samtidig stillede DSR flg. 

forslag: Generalforsamlingen henstiller til DFfRs Hovedbestyrelse at 

undgå, at HBs medlemmer besætter poster, der ikke naturligt hører 

under HB, så som redaktion/redaktør af RONING, pressesekretær 

o. lign., med Hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Ved dette punkt gik DFfRs Formand på talerstolen og forkyndte 

overraskende, at Hovedbestyrelsen IKKE kunne gå ind for at en 

uvildig person varetager redaktørposten af RON I NG. 

Jeg tror mange undrede sig over denne indstilling til tingene, især 

fordi redaktøren så altid vil være inhabil til sit job og se på det hele 

med "farvede briller" . 

Eneste, der bakkede op om HBs beslutning var Jens Ravn, Viborg 

samt få andre, mens hovedparten af de andre deltagere bakkede op 

om Holbæk Roklubs forslag . . 

Pludselig skete der noget. 

Formanden for Sjællandskredsen, Bent Andersen (der også sidder 

i Hovedbestyrelsen) gik til talerstolen og fortalte, at Kbh. Kredsens 

formand , Karen Stahlscmidt og han var uenige med den øvrige 

bestyrelse. Hvorefter Janne Hallengren bad om at mæn suspenderede 

generalforsamlingen 15 minutter. Efter lang tids venten, entrede 

HB igen salen, og fortalte at lden IKKE var kommet til enighed, 

hvorefter man gik over til afstemning om Holbæk Roklubs forslag. 

Trods et pænt flertal for dette forslag, blev forslaget forkastet på 

grund af for lav stemmeprocent. Til gengæld blev DSRs henstilling 

til HB godkendt med 148 for, 29 imod og 2 blanke stemmer. 

RON I NGs redaktør kunne ånde lette op og beholde skindet på næsen 

i første omgang, inden HB for håbentlig finder på en bedre løsning 

af problemerne. 

Af andre vigtige ting havde Bagsværd RK, KR, Jørgen Nielsen fra 

KVIK og DSR stillet et forslag om at der for 1990 blev opkrævet et 

ekstrakontingent på lO kr. pr. voksent medlem til anvendelse 

forbindelse med aktive roeres del t agelse ved VM i Tasmanien . 

En langtursroer fra Esbjerg gjorde sig en del upopulær, idet han fra 

talerstolen forkyndte at han overhovedet ikke ville støtte kaproerne, 

for i Esbjerg havde de ingen kaproere, da man roede på Vester havet. 

det h ele taget ville han, hvis det stod til ham, gerne have hele 

kaproningsbudgettet skåret væk. 

Man har lov at undre sig over, at der ti l stadighed skal være denne 

splid mell em roerne alt efter om man dyrker inriggerroni n g eller 

outriggerroning . Måske skallang tursroerne SELV engang have støtte 

til et eller andet arrangement, og h v is vi andre kommer med den 

samme indstilling, som man gør det Esbjerg, kan vi åbenbart 

fortsætte med at være totalt uenige langt ud i fremtiden. Det var så 

DEN nytænkning , vi ellers skulle igang med allesammen. Til gengæld 

fortalte en frisk Odensepige , at hun da syntes ideen var god, og 

at vi bør hjælpe hinanden. Selvom hun var doven anlagt og ikke 

orkede at træne som kaproer, bakkede hun OP om forslaget fra 

Københavnerklubberne. 

Afstemningsresultat: 109 imod, 75 for - forslaget blev forkastet. 

Et andet forslag om indførelse af inriggerløb ved DM for kvinder blev 

vedtaget af hele generalforsamlingen . 

Trods den meget debat om lidt af hvert, kunne man afslutte sidst 

på eftermiddagen og fyldt med mange indtryk og ideer til en masse 

ting, der kan gøres meget anderledes og bedre - kunne man vende 

tilbage til storbyen. løvrigt. Tak for en rigtig god week-end.-

Redaktricen 
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til et lokalt orkester i salen, hvor generalforsamlingen fandt sted, 

eller fortsætte sin gode korridorsnak . 

Senere på natten var der muligheder for at søge tilflugt 

lejlighederne, fatte fjernbetjeningen og tænde for "Euro Sport". 

Tilbage til det mere aLvorlige og søndagens strabadser . 

Her va r de vigtigste emner nok: Stiftelsen af Dansk Dragebådsforening 

& "Annoncesagen" , der blev drøftet ganske grundigt. Flere gik på 

talerstolen for at udtrykke synspunkter vedr. Dragebådene. 

Hvad skal vi egentlig med Dragebåde ? 

Det er jo kanoer. De har jo i ntet at gøre DFfR. 

DFfRs Formand, Janne Hallengren, syntes modsat forsamlingen, at 

det var et meget friskt initiativ med en Dragebådsforening og at vi 

er al for traditionsbundne DFfR. Mange klubber har jo kajakker 

- hvorfor så ikke prøve kanoer 

En Skovshovedroer gik på talerstolen og bad Birger Rind give 

undertegnede en undskyldning over for hele forsamlingen. 

Men Birger Rind forholdt sig tavs. 

Med jævne mellemrum gik nogle af deltagerne til talerstolen , hvor 

de bad Birger Rind om at bri nge den undskyldning, som vi alle sad 

og ventede på, men BR forholdt sig tavs under hele søndagen. 

Holbæk Roklub havde stillet et forslag til Hovedbestyrelsen om at man 

DFfRs love ændrede §§ vedrørende redaktionen af RON I NG til at 

Hovedbestyrelsen vælger bladets redaktør , og at denne skal være 

uvildig forhold til Hovedbestyrelsen. Samtidig stillede DSR flg. 

forslag: Generalforsamlingen henstiller til DFfRs Hovedbestyrelse at 

undgå, at HBs medlemmer besætter poster, der ikke naturligt hører 

under HB, så som redaktion/redaktør af RONING, pressesekretær 

o. lign., med Hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Ved dette punkt gik DFfRs Formand på talerstolen og forkyndte 

overraskende, at Hovedbestyrelsen IKKE kunne gå ind for at en 

uvildig person varetager redaktørposten af RON I NG. 

Jeg tror mange undrede sig over denne indstilling til tingene, især 

fordi redaktøren så altid vil være inhabil til sit job og se på det hele 

med "farvede briller" . 

Eneste, der bakkede op om HBs beslutning var Jens Ravn, Viborg 

samt få andre, mens hovedparten af de andre deltagere bakkede op 

om Holbæk Roklubs forslag . . 

Pludselig skete der noget. 

Formanden for Sjællandskredsen, Bent Andersen (der også sidder 

i Hovedbestyrelsen) gik til talerstolen og fortalte, at Kbh. Kredsens 

formand , Karen Stahlscmidt og han var uenige med den øvrige 

bestyrelse. Hvorefter Janne Hallengren bad om at mæn suspenderede 

generalforsamlingen 15 minutter. Efter lang tids venten, entrede 

HB igen salen, og fortalte at lden IKKE var kommet til enighed, 

hvorefter man gik over til afstemning om Holbæk Roklubs forslag. 

Trods et pænt flertal for dette forslag, blev forslaget forkastet på 

grund af for lav stemmeprocent. Til gengæld blev DSRs henstilling 

til HB godkendt med 148 for, 29 imod og 2 blanke stemmer. 

RON I NGs redaktør kunne ånde lette op og beholde skindet på næsen 

i første omgang, inden HB for håbentlig finder på en bedre løsning 

af problemerne. 

Af andre vigtige ting havde Bagsværd RK, KR, Jørgen Nielsen fra 

KVIK og DSR stillet et forslag om at der for 1990 blev opkrævet et 

ekstrakontingent på lO kr. pr. voksent medlem til anvendelse 

forbindelse med aktive roeres del t agelse ved VM i Tasmanien . 

En langtursroer fra Esbjerg gjorde sig en del upopulær, idet han fra 

talerstolen forkyndte at han overhovedet ikke ville støtte kaproerne, 

for i Esbjerg havde de ingen kaproere, da man roede på Vester havet. 

det h ele taget ville han, hvis det stod til ham, gerne have hele 

kaproningsbudgettet skåret væk. 

Man har lov at undre sig over, at der ti l stadighed skal være denne 

splid mell em roerne alt efter om man dyrker inriggerroni n g eller 

outriggerroning . Måske skallang tursroerne SELV engang have støtte 

til et eller andet arrangement, og h v is vi andre kommer med den 

samme indstilling, som man gør det Esbjerg, kan vi åbenbart 

fortsætte med at være totalt uenige langt ud i fremtiden. Det var så 

DEN nytænkning , vi ellers skulle igang med allesammen. Til gengæld 

fortalte en frisk Odensepige , at hun da syntes ideen var god, og 

at vi bør hjælpe hinanden. Selvom hun var doven anlagt og ikke 

orkede at træne som kaproer, bakkede hun OP om forslaget fra 

Københavnerklubberne. 

Afstemningsresultat: 109 imod, 75 for - forslaget blev forkastet. 

Et andet forslag om indførelse af inriggerløb ved DM for kvinder blev 

vedtaget af hele generalforsamlingen . 

Trods den meget debat om lidt af hvert, kunne man afslutte sidst 

på eftermiddagen og fyldt med mange indtryk og ideer til en masse 

ting, der kan gøres meget anderledes og bedre - kunne man vende 

tilbage til storbyen. løvrigt. Tak for en rigtig god week-end.-

Redaktricen 
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LIDT OM KREDSGENERALFORSAMLINGEN 

og LIDT OPLYSNINGER TIL KAPROERNE. 

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

UDDELING AF DIF ' s ÆRESTEGN. 

Som noget af det fØrste ved 

Kredsgeneralforsamlingen, der 

i Øvrigt blev afviklet i DSR, 

uddelte Hr. Allan Jahnsen fra 
Dansk Idrætsforbunds 
ningsudvalg, DIF ' s 

til Preben O. Kragh, 

kaldet: PEO. 

Forret

ærestegn 

i rokredse 

PEO er Lyngbyroer, tidligere 
formand sammesteds, tidl. formand 

for KØbenhavns Kredsen, for blot 

at nævne FA af de poster indenfor 

dansk Roning, PEO har varetaget 
gennem årene. 
Skolekaproningens udvalg 

Også 

har 
en dygtig leder i ærestegnets 
modtager. 

ØREMÆRKET BELØB TIL KØBENHAVNERE. 

Gennem KK-fonden er et beløb 

på kr. 3 0.000, blevet Øremærket 

til Københavnske kaproeres 

VM-deltagelse i Tasmanien. 

KK-Fonden: 

Fondens formål er efter fondsbe-
styrelsens nærmere bestemmelse 
gennem Økonomisk støtte til 
Københavnskredsen og dennes 
roklubber at fremme udØvelsen 
af rosporten. Derudover 
fonden 

rosport. 

yde støtte til 
kan 

dansk 

14 

Her kan søges om al t mellem 
himmel og jord, der har med 
rosport a t gøre, men nye ideer 

til aktiviteter, f.eks. på 

ungdomsområdet, vil blive 
foretrukket, og der qives normalt 

ikke s tøtte til bygninger og 

vedligeholdelse af disse. 
Ansøgningsfristen er hvert 
år senest den 15. november. 
Der kan forventes svar inden 
1. januar. 

PR-PERSON TIL KREDSEN SØGES l 

Er der et eller andet medlem 

af DSR (eller andre klUbber), 

der går med drømmen om at arbejde 

for KØbenhavns Kredsen, er der 

et job til den rette person. 

Kredsen mangler en "PR-PERSON". 

En "PR-PERSON" varetager salg 
og formidling af badges, 
T-Shirts, 

plakater, 
klistermærker, 

reklameeffekter m.m. 
indenfor Rosporten. 

garanteret ikke 
Jobbet, der 

er unødigt 
anstrengende i forhold til den 

daglige rotur, indebærer minimalt 

af møder. Nærmere oplysninger 

kan fås hos Kredsens Formand 
(inde) 

31629495. 

Karen Stahlschmidt 

Ungdomsafdelingen stillede nogle procenttal op: Befolkningstal kontra 

DFfRs medlemstal . 

Jytte Vodstrup fra UA, håbede på at der ude i klubberne bliver satset 

meget mere på ungdomsledere end hidtil og at disse bliver sendt ud 

på masser af kurser . 

Ligeides kom Jytte ind på, at det er for ensidigt kun at benytte 

inriggere til u-roerne. Klubberne må meget gerne benytte outriggere 

i instruktionen af de unge og nye roere . 

12. - 13. maj er der outrigger week-end Odense for u-ledere. 

Dernæst var ordet frit med hensyn til kommentarer fra salen. 

Ole Lindskov , Bagsværd R K bragte Bladet RON I NCs "Annoncestruktur" 

og synspunkter på samme op. 

Bjarne Jeppesen, Holstebro RK opfordrede til at man tager mere hånd 

om senior B-roerne, som er DFfRs fremtid. 

forbindelse med deltagelse i match des Seniores sagde Bjarne J., 

at der hverken var styring eller langsigtet planlægning i arbejdet 

med disse roere 

Mogens Rasmussen, RK ØRESUND, der ellers er inkarneret 

langtursroer , mente at ungdomsroerne bør have et godt udviklet 

materiel, gerne outriggerbåde til at lære roning i. 

Mogens kom ligeledes ind på indholdet i bladet RON I NC og udtrykte 

at RON I NC efterhånden havde udviklet si'g til at være særdeles jyde

venligt, ja nærmest "et tidsskrift for Silkeborg og omegn" . 

Til gengæld mente Jens Ravn, Viborg at der ikke var noget særligt 

indhold i annoncenl ved Reiner Modest, for der stod jo intet i den. 

Så nåede man ikke flere talere den dag, idet der var spisning for 

samtlige delegerede. Under spisningen blev der sunget fødselsdagssang 

for en Nykøbing F . - roer samt for undertegnede. 

Resten af aftenen foregik under særdeles afslappede former med masser 

af korridor- snak, der kunne give et fingerpeg om næste dags forløb . 

Diskoteket "DR . X' s lille laboratorium" blev besøgt og afprøvet - og 

da hotellet normalt er et sommer hotel , kan læserne måske regne ud, 

at tilstrømningen af lokale folk til dette diskotek ikke var særligt 

stort. Der var ialfald oceaner af plads til diverse udfoldelser på det 

minimale dansegulv. Var det I K KE særligt morsomt kunne man træde 

ud i dansen 
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DFfRs Ho'Vedgeneralforsarnling 

B oblebad, svømmehal og flotte ferielejligheder dannede rammen om 

årets Hovedgeneralforsamling d. lO. - 11. marts på Nykøbing Falster. 

Syv friske ungdomsroere fra Nykøbing F . Roklub stod parate for at 

hjælpe de ny-ankomne roere med råd og vejledning . I lejlighederne 

lå der flotte sortimentsposer til hver delegenet !. Posen indeholdt 

prøver på forskellige produkter, der fremstilles på Falster. Smart 

og særdeles gæl5tfrit ! 

Der var på forhånd lagt op til en hel del uopklarede spørgsmål på 

Hovedgeneralforsamlingen, der skulle vise sig at blive en af de 

"livligste" i mands minde. 

Formand Janne Hallengren indledte Hovedgeneralforsamlingen med at 

byde velkommen til en ny roklub: GjØL ROKLUB . 

I sin beretning lagde Janne ikke skjul på at vi fremover må samarbejde 

noget mere og tale mere om fremtiden og dansk roning. Hvilke 

aktiviteter skal der satses på ? Dette må vi samarbejde meget mere 

om end hidtil. Til gengæld kunne Janne Hallengren fortælle den 

undrende forsamling, at hun slet ikke havde noget tilhørsforhold til 

motionsroning ! 

Efter formandens beretning uddelte den tidligere form. Børge 

Kaas-Andersen DIFs ærestegn til en kendt og dygtig roleder: Ib 

Striboldt fra Sjællandskredsen. Arne Hjort, Kaproningsudvalget kunne 

i sin korte beretning fortælle at: 

Den internationale standard bibeholdes letvægtsklasserne, og at 

Danmark og Sverige fik a' points ved NM for seniorer sidste år. Her 

besluttedes det. at Sverige skulle have NM-trofæet, da dette land 

aldrig har haft det før. 

Standarden blandt de bedste juniorer er ikke god nok. Man forsøger 

med en træningslejr i Påsken under ledelse af træner : Per Rasmussen, 

Svendborg. I Bjarne Eltangs romakker ved OL i Seoul) . 

DFfRs Kaproningsudvalg vil arrangere et kursus for ungdomsledere 

brug af scullers eller brug af outriggermateriel. En årlig 

trænerkonference herhjemme er planlagt. 

Senior B arbejdet kan man desværre I stadig) ikke prioritere særligt 

højt, da man indtil videre mest vil satse på juniorer og seniorer. 

Langtursudvalget overrakte "Die Danemarksfahrer" pokal til 

Roforeningen K V I K I endnu engang) for flest roede langturskilometer 

Tyskland. Desuden fortaltes der om dispensationen af roning til 

Flakfortet og til Hven I vis S.~erigessiden). 
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PSR-ROER I KREDSBESTYRELSEN. 

Langturs-"freaken": Bente Kjøller 

er kommet ind i Københavns 

Kredsen som sekretær. Bente 

Kjøller, der blev valgt uden 

modkandidater, aflØser Mette 

Lauritzen på sekretærposten. 

LIDT AF HVERT OM REGATTAERNE 

pA BAGSVÆRD ~ 

på et mØde for udvalgsformænd 

KØbenhavns under 

Regattaforening, 

meddelt: 

blev flg. 

De Østtyske roere har sagt j a 

til at komme. 

Tjekkoslovakiet har sagt nej 

- de prioriterer VM i Tasmanien 

højere. Af økonomiske grunde, 

kan de ikke del tage begge 

steder. 

Holland har sagt ja til at komme 

igen. 

Der kommer livreddere tilstede 

ved hve r kaproning. 

Der vil muligvis blive en 

salgsbod, hvor man kan kØbe 

T-shirts med tryk, krus og andre 

ro-souvenirs. 
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BRUGERVEJLEDNING TIL KAPROERNE: 

Især af hensyn til de mange 

nye kaproere, DSR har år, skal 

kort opsummeres de vigtigste 

ting i forbindelse med roning 

på Bagsværd Sø. 

BANEREGLER. 

Banereglerne ved den daglige 

træning er: 

DKF (Kano - og Kajak) disponere r 

over banerne 5 og 6. 

Ved mål vendes, og de r roes 

tilbage langs skoven. 

DFfR (roning) disponerer over 

banerne l, 2 , 3 og 4. Ved mål 

vendes, og der roes tilbage 

langs radiobugten. 

Ved regattaer, træningssænlinger 

m.v. skal arrangørernes 

anvisninger i forhold til anden 

trafik på vandet nøje fØlges. 

AF ~ OG pALÆSNING AF BADE OG 

MATERIEL: 

Enhver form for 

af bådtrailere 

og motorcykler 

dommer tårns området 

(jvf. 

henstilling 

biler, busser 

i base- og 

er forbudt 

brand-

og polit~myndigheden). 

NB.: Af- og pålæsning i kortere 

per~oder er dog tilladt. 



P-PLADS TIL BILER, BUSSER OG 

MOTORCYKLER : 

ikke er plads på Hvis der 

p-pladsen ved Arveprins Knuds 

vej, skal 

motorcykler 

biler, busser og 

parkeres på den 

~tore parkeringsplads i skoven. 

NM: Enhver form for parkering 

til træning 

arrangementer ~ 

Pavillonens 

tilladt:. 

p-plads 

OMKLÆDNING . 

eller 

Regatta 

på Gladsaxe Rostadion er der 

to omklædningsrum, der kan 

benyttes. Det ene , hestestalden 

er normalt forbeholdt 

herre-roerne, mens damernes 

omklædningsrum ligger 

pi 1. sal på Gladsaxe lIDstadion. 

Er dameomklædni.ngsrlJDæt lukket. 

har kvinderne mulighed for at 

klæde om i Hestestalden. 

HUSK AT SKRIVE EFTERNAVN! 

Vi er blevet temmeligt mange 

i DSR indenfor det sidste års 

tid. 

Mange af medlemmerne, OGSÅ de 

nye, er særdeles krative når 

de går ind i udvalgene, eller 

skriver gode beretninger til 

vores blad. 

Meeennnnn ..... . 

H'-em er Helle, Lene e ller Mette? 

Osv . Osv . Osv . 
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gerne skrive I må meget 

efternavn eller initialer , når 

I hænger noget op på 

opslagstavlen, eller leverer 

indlæg til bladet. Det mindste 

man kan 

det under, 

gøre 

man 

er at skrive 

hænger op - det 

gør folk dog i indlæggene til 

klubbladet, men husk nu 

efternavnet. Det er ikke nok 

at kun langtursafdelingen 

kender Yrsa eller 

resten af klubben 

eksempelvis 

Oda når 

ikke ANER, hvem de er. 

TIL KAPROERNE. 

Da der skal være VM -marathon 

stævne fra Kano- og Kaj akroere 

på Bagsværd Sø i uge JO ( det 

er den sidste uge i juli), er 

åbningstiderne på Rostadion 

ændret til: 12-14 & 18-20. 

KALENDER. 

31.3. 

1.4 

BLAT ØjE FEST kl. 19.00 

MORGENMADSTUR fra 
DSR kl. 8 :00 

1 .4 . STANDERHEJSNING kl. 11.00 

5.4. VANDRETUR PA SKANELEDEN 
I nformationsmøde i DSR . 

9.4. DEAD-LlNE. DS R-bladet 

10 . -17 
april Berlintur 

19.4. . Møde om "Svante". 

21. -22 
april Langtursstyrmandskursus 

28. -29 
april Otter-stafet. Kbh. Havn. 

"KA NIN DRÆBER" WEEK EN D 

Er ikke en weekend hvor vi lærer dig at dyrke usunde gulerød
der til den kommende sæsons nye kaniner !!! 

Næh det er nemlig weekenden, hvor gaJTlle og nye 
instruktØrer tager til: 

KULLEN 

for at lær e de sidste nye metoder i at jage kanin er ! I ! 

Så frem med kalenderen allerede nu, hvorefter du hiver side rne 

HAJ 1990 

ud, så du ikke kommer til at love dig væk til sviger nors 
fødselsdag eller det der e r endnu værrer !!! 

Weekendens program vil blive hemmeligholdt indtil sidste m,nut 
- men fra fortrolige kilder op lyse s det, at der er planlag' n~ 

alsidigt program hvor der også indgår meget andet, end n· 
lige roning og teknik !!! 

Så hold øje med opsla.,gsta:vlen; vi ·, il snarest op,; ette 
en tilmeldnings liste (plus OBS) til denne f~rrygende week ~ nd, 

hvor du selvfølgelig også får stor mulighed for at lære ~ lle 
de andre instruktører nærmere at kende. 

Hvad angår instruktionen 1990 - så kan du . kære instr ~ ~t ø 
("ny" såvel som "gammel" ) - allerede nu forberede dig ~, ~ at 
blive ringet op i en ikke al for fjern fremt ~ d - hvor du b l .a. 
vil blive aftvunget tilsagn om, at møde et vist antal manu ~ge 
og onsdage , for at instruere. Skal du ikke ir,strl.lere ??> - Så 
s kift hellere telefon nummer NU !!! 

På instruktionsudvalgets vegne 
Helle Anette Nielsen . 
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FRA KØKKENREGIONERNE ... 

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

EN HILSEN FRA KØKKENUDVALGET 

Som I allerede ved skal køkkenet ombygges i løbet af 
forsommeren. På nuværende tidspunkt bliver sagen be
handlet af myndighederne, og såsnart godkendelsen fore
ligger, vil håndværkerne gå i krig. 

Madordningen på tirsdage og torsdage vil derfor kunne 
fungere upåvirket hele april måned. 

Vi håber, at se nye forårskåde kokke, der vil prøve 
kræfter med de hårde hvidevarer. 
- Husk at i DSR gælder reglen om, at for mange kokke 
fordærver maden IKKE !. 

I forbindels e med ombygningen vil der blive opstillet 
et feltkøkken, formodenligt i Kongeværelset. Her kan vi 
brygge kaffe og te, fremstille salater, udfordre mikro
bølgeovnens mange anvendelses muligheder og ikke mindst 
lave toast. 

Når rosæsonen for alvor kommer i gang, håber vi, at 
vejrguderne vil stå os bi, så vi kan hygge os omkring 
grillen i de vindstille lune og lyse sommeraftener. 

HALLO, HALLO ..... er du der endnu? 
Der bliver fra tid til anden diskuteret, hvorvidt køk
kenet skal drives ad den frivillige vej eller med fast 
lønne t personale/forpagtning. 
Vi i køkkenudvalget tror på, at det at lave mad til hi
nanden er med til at styrke fællesskabet og klublivet. 
De t troede vi på for 1 års tid siden, da udvalget blev 
nedsat - og det gør vi stadigt. 
Tror du også på den ide - så vis din interesse (-hvis 
du ikke allerede gør det) og meld dig under fanerne. 
Er vi mange om buddet, drejer det sig om, at have køk
kent jans vel 2 gange om året. En sådan køkken t jans bli
ver belønnet med 2 timer i arbejdsordningen / kok mi k. 
Apropos fællesskab og atsmosfære. Har du så læst Ole 
Dam Pedersens indlæg i sidste nummer? -Det kan give 
stof til eftertanke. 

Erik, Birgitte og Lene 
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Lidt strøta=k~r =~ et ~Øde __ _ 

vi Susanne Agersnap. 

Andetsteds i dette blad kan man læse om, hvor lidt DSRs 

medlerruner gider at (IlØde op til et medlemsmØde. Jeg kan 

ikke fatte hvorfor man ingen interesse har i at få at vide 

mere om de arrangementer der er mulighed for i den korrunende 

sæson ; samt hvad der ellers skal ske i klubben og hvad 

der er sat penge af til. 

HVAD SIGER I sA, PIGER ? 

Jeg fik ihvertfald en meget nyttig ting at vide, som også 

vil gavne alle andre piger i klubben. 

HALLO (!) - Vidste I at der er blevet afsat. penge til 

at forbedre/ombygge dameomklædningsrurrunet og badefacilite

terne der ? 

Bestyrelsen venter kun på at der korruner nogle respektive 

forslag fra vores side. Er der nedsat noget udvalg? Hvor 

langt er man nået? Det gør jo ingenting at der er flere, 

så hvem tør give bolden op ? 

VI SAVNER REFERATERNE 

Til den lidt mere barske side af sagen. så kunne det være 

at jeg selv og andre havde vidst lidt mere om denne sag 

og andre ting i DSR, hvis der havde været ophængt referater 

fra de sidste mange bestyrelsesmøder, Jeg kan oplyse at 

det sidste referat, der har været offentliggjort over 

for medlerrunerne er fra d. 3/10-89 Noget må der blive 

talt om på mØderne. der bliver holdt een gang pr. måned. 

DEN SÆDVANLIGE DISKUSSION OM INSTRUKTIONEN. 

En anden ting, jeg kort vil korrunentere fra medlemsmødet, 

er den evige diskussion omkring instruktion af nye roere. 

Jeg kan ikke forstå at man altid skal bringe dette, 

uddebatterede emne, på banen igen og igen. Det er kort 

og godt blevet sagt, at instruktionen sidste sorruner ikke 

kunne være blevet gennemført s~ alle parter var tilfredse 

UDEN brug af roere, der ikke var instruktØrer. 
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Hvis ansvar er det så ? 

Klubbens, materielforvalterens eller instruktionsrochefens? 

Jeg mener at instruktionsrochefen må have og har kompetance 

til at vurdere om det er ansvarligt nok at sende en ikke

instruktør ud med de nye. Ellers lyder det mere som om 

at nogle enkelte har et helt klart udtryk for en mistillid 

til instruktionsrochefen. Til jer der har det, ja det er 

så jeres problem, men se dog at få styr på det 

medlemsmødet var IKKE det rette sted at diskutere den sag. 

Jeg kan bl. a. nævne at jeg s elv har oplevet det i andre 

idrætsgrene. Nu er jeg selv uddannet ski instruktør , blandt 

andet for at gøre de tilfredse, der har tilmeldt sig for 

sent på skiskolen , iøvrigt en meget væsentlig årsag til 

a t der ikke er for mange lever på holdene. Fra 6 ti l 9. 

Vi andre instruktØrer kan ikke blan,de os i sagen, hvis 

vedkommende er blevet ansat hjemmefra. Men derimod, hvis 

vedkommende er gæst og kender noget til dansk 

skiinstruktion, kan man diskutere sagen; så som ansvar, 

kompetance til at .undervise, egen færdighed på ski osv. 

Det er uhyre sjældent at vedkommende ikke har været i stand 

til at opfylde disse krav, i de mange år jeg har været 

uddannet. Man behØver ikke at udnytte det i henhold til 

at skaffe flere medlemmer, eller at rejsebureauet skal 

tjene flere penge på den bekostning. Derfor ser jeg ikke 

det som en uforsvarlighed at give dispensation i nogle 

givende situationer. 

Håber hermed at I alle får en rigtig god rosæson. 

DEAD-LINE 

Mange venlige roer-hilsener 

Susanne Agersnap. 

DSR-BLADET 9.4. 

KL. 23:59 

Der ~odtages ~eget gerne indlaeg fra 

klubbens ~andlige ~edle~~er 
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end hidtil. 

Læserne af DSRs klubblad bør næsten se l år tilbage til referatet fra 

sidste medlemsmøde i april 1989. Da skrev DSR-bladets redaktør nemlig 

nøjagtigt det samme, som i dette her referat , hvilket i sig selv nok er 

meget tankevækkende. 

Som nævnt sidste år: 

Når medlemmerne ikke møder frem ved medlemsmøderne, må det være 

fordi man har overset indkaldelsen i klubbladet. 

medlemsmøde (der forhåbentlig finder sted 

Derfor bør 

umiddelbart 

næste 

efter 

Standerhejsningen ) blive fremhævet som noget ganske særligt på klubbens 

opslagstavler, døre, i omklædningsrum m. m. 

- Og så bør nogle af bestyrelsesmedlemmerne fortælle os meget, meget 

mere end de gjorde det d. 6. marts! 

- mette -

FIK DU SAT DIT KRYDS? _'eg ~ener ~ed ~eek-enden den 

30. ~arts 1. april 

Ja_ for lørdag d. 31. ~arts 

gaelder det Styr~andslaugets 

"BLAT ØJE FEST" kl. 19.00 

Og dagen ef ter_ klokken 11.00 

er der: 

STANDERHEJSNING 

~ed dåb af: 3 inriggere og 

2 ~otorbåde. 

Vedrørende til~e ld inger: B L AT ØJE_ 

se til~eldingsliste klubben. 

Standerhejsning_ på listen ~ed baren 

eller telefonisk til DSR inden d. 27/3. 
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og ikke kaproerne. 

AI skepsis blev gjort til skamme og motionsroerne kunne ånde lettet op. 

Kaproerne har IKKE ret til at bruge scullerne. 

Yderligere fortaltes det, at man IKKE vil gøre mere ud af 

kajakinstruktionen i klubben den kommende sæson . 

Som sædvanlig blev problematikken omkring instruktion 

drøftet. 

sommerferien 

Enkelte af bestyrelsesmedlemmerne, to kvinder, mente at man nærmest 

skulle TVINGE instruktørerne til at komme og instruere i ferietiden. 

Måske skal disse to ikke selv holde ferie i år og så har vi da to faste 

instruktører! Gudskelov lod det til at flertallet af deltagerne på mødet 

ikke gik ind for diktaturmetoder og tvang i vores klub, om klubben så 

bør lukke for instruktionen sommermånederne er op til 

instruktionsudvalget. Måske ender det endda med at den, for nogen, 

alt for store medlemstilgang regulerer sig selv. 

Ihvertfald skal det nok komme til at fungere, når Michael Hansen & Co. 

går igang, selvom nogle af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer gav 

udtryk for ved mødet, at de ikke havde den store tiltro til 

I nstruktionsudvalgets formåen. 

Min mening er, at hvis man vil komme med hetz mod en person, fordi 

man ikke bryder sig personligt om vedkommende og hans 

instruktionsmetoder , så må man bringe udgydelserne over for 

vedkommende på et andet tidspunkt end ved medlemsmøderne . 

Klubbens sekretær meddelte at der er ansøgt om en basket-ball - og en 

volley-ballbane til brug for DSRs medlemmer. 

Derefter valgte man at holde ti minutters pause, hvorefter halvdelen af 

de 30 fremmødte gik hjem ! Meget skuffende var det i den forbindelse 

at også enkelte af bestyrelsesmedlemmerne valgte at forlægge residensen 

og forlade mødet. inden det sluttede. 

Af spørgsmål til bestyrelsen var bl. a.: Der mangler bestyrelsesreferater 

og vi har ikke været informeret om bestyrelsesmøderne siden oktober 

1989, fortsætter man sådan, eller hvad? 

Henning forklarede at der fremover bliver hængt referater op ved baren. 

Ligeledes opfordrede enkelte af mødedeltagerne Husforvalteren til, at 

der bliver gjort mere ud af rengøringen i baderummene og saunaområdet. 

Der er mange af medlemmerne, der dagligt har deres gang 

baderummene, derfor bør der af hygiejniske grunde gøres meget mere 

ved rengøringen end hidtil. 
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Kriterier for kaproerne_ 

Udtagelsekriterier for seniorer til VM i Tasmanien: 

Hold, der Ønsker at blive 

VM-deltagelse, skal stille 

bedØmt med henblik på en eventuel 

op ved mindst 3 internationale 

regattaer, heraf mindst 2 i udlandet. Det er endvidere et krav, 

at den ene af disse er Scandinavian Open. 

Hold, der ikke i 1989 har godtgjort, at kunne opnå finaleplads 

i Bled, vil skulle deltage i Luzern Regattaen eller en regatta 

på et tilnærmelsesvis tilsvarende niveau. 

Deltagere, der var i finalerne ved VM i Bled skal godtgøre, 

at deres niveau er uforandret i 1990 eller bedre end i 1989. 

Øvrige deltagere skal overfor KU (Kaproningsudvalget) kunne 

godtgøre, at de er sikre finalister ved VM i Tasmanien. 

Som et led i den 4-årige plan for tunge roere, der blev fremlagt 

i 1988 og arbejdet med i 1989, vil KU ved vurderingen af de 

mandskaber, der primært er arbejdet med i Danmarks Rocenter, 

tage den langsigtede planlægning med i betragtning. 

Deltagerbetaling: 5.000 kroner pr. deltaqer. 

Junior-Verdensmesterskaberne i Aiguebelette, Frankrig: 

Hold, der Ønsker sig vurderet med henblik på en eventuel 

udtagelse til junior VM, vil skulle deltaqe i Forårsreqattaen, 

Brabrand Regattaen, SorØ Regattaen og vil senest blive udtaget 

efter Nordiske Juniormesterskaber i Finland. 

Som et tilbud til de juniorroere, der har Junior VM deltagelse 

som mål, vil der blive etableret et træningsforløb indeholdende: 

Træningslejr i Påsken i Maribo. 

Træningssamling i St. Bededagsferien i Maribo. 

Træningssamlinger på skæve helligdage. 

Deltagelse i Langdistanceregattaen i Odense og i 

Forårsregattaen på Bagsværd Sø, med mulighed for 

trænerne til at sætte og ændre på hold. 

Deltagelse i Scandinavian Open i Oslo. 

Træningslejren i Påsken vil være åben også for etablerede hold, 

der ikke mod eget Ønske vil blive kombineret med andre. 

Udgifterne til dette forlØb skal dækkes af roerne/klubberne 
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selv, idet KU vil stille midler til rådighed for de udgifter, 

trænerne, tilknyttet projektet vil have. 

Hold, der vil komme i betragtning, vil skulle have et niveau, 

der indicerer, at de kan komme i en VM-finale. 

Deltagerbetaling: 1000 kroner pr. deltager. 

Junior Nordisk Mesterskab i Tampere, Finland: 

Holdet til Junior-NM og den efterfølgende revanceregatta, vil 

blive udtaget efter Brabrand Regattaen. 

Begge dages konkurrencer vil danne grundlag for bedømmelse. 

Deltagerbetaling: 1000 kr. pr. deltager. 

Match des Seniores, Ottensheim, Østrig: 

Hvis der er konkurrerende hold i samme bådtyper, vil 
resultaterne i senior A løbene, lørdag og sØndag ved Brabrand 

Regattaen, danne grundlag for fremsendelse af anmeldelser til 

MdS. 

Det understreges. at sekretariatet fremsender anmeldelserne 

til arrangørerne. 

DFfR sender en mandskabs leder med til arrangementet. Denne vil 

få til opgave at koordinere den praktiske del af arrangementet, 

samt at være DFfRs repræsentant på stedet. Det bemærkes, at 

dette ikke indebærer ændringer i kaproningsudvalgets 

tilskudspolitik i forbindelse med arrangementet. 

DFfR stiller ikke landsholdstØj til rådighed ved MdS. 
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Er DSRs lTIedlelTllTler en slat:.t:.en h ob? 

H vis nogen ikke skulle være klar over del. var der medlemsmøde den 

6. marts. 

Medlemmerne var gennem klubbladet blevet orienteret i MEGET god tid. 

Sidste gymnastiktime var endda blevet aflyst den pågældende tirsdag 

grundet mødet, så alle forudsætninger var der for at en god procentdel 

af DSRs godt 750 medlemmer kunne møde frem for at kritisere, rose eller 

komme med konstruktive forslag til bestyrelsen. 

Medlemmerne, og det var mange, sad ellers og hyggede sig rigtigt godt 

efter gymnastikken, og undertegnede regnede det som en selvfølge at 

hovedparten ville blive til medlemsmødet. Men nej' Få minutter inden 

mødet startede, pakkede hovedparten af de hyggende medlemmer deres 

tøj sammen og forlod lokalet. Undertegnede tillader sig at udtrykke det 

sådan: 

DET ER SGU FOR DARLlGT , VENNER J.. 

Det kan godt virke temmeligt provokerende at medlemmerne forlader 

lokalet kort før mødet, selvom man selvfølgelig ikke kan tvinge nogen 

til at forblive i klubben i aftentimerne. 

Nå. men vi ca . 30 medlemmer, der var tilbage. fik da lidt at vide om 

den kommende rosæson. 

Af formanden fik vi at vi de . at gymnastikken iøjeblikket udgør 11 timer 

om ugen. 

Af kassereren fik v , at vide. at der var brugt 80.000 kroner til vedlige

holdelse. 

Af langturschefen fik vi at vide. at der var reserveret li styk 2-åres 

in .. iggere til Pinseturen i Det Sydfynske Ø:hav. 

Motionsrochefen fortalte lidt om en morgenmadstur inden 

Standerhejsningen d. 1. april. 

Kaproningschefen fortalte udførligt om alle de kaproere der pt. er klar 

til årets strabadser. 

I nstruktionsrochefen fortalte om et videregående instruktørkursus 

Sverige i begyndelsen af maj og at instruktionsudvalget garanterede for 

at der i år ville blive gjort væsentligt mere ud af scullerinstruktionen . 

y deriigere er der i den forbindelse bestilt 2 stk. norske plastscullers 

fra Norge til brug for motionsroningen i DSR. Enkelte deltagere på mødet 

udtrykte dyb bekymring for om nu også de lo både VAR beregnet til 

motionisterne 
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KONTAKTANNONCE_ 

J eg søger dig ; en sporty type, som godt tør møde op til alsidige 

og udviklende arrangementer. Du er selvfølgelig perfekt påklædt og 

har alt nødvendigt udstyr med dig. Du kan tage fat samt styres. Du 

kan lide at feste, så du vil være til Blåt øje fest d. 31.3.1990 og 

v il have gang i den til den tidlige morgen - eller du er nærmest et 

morgenmenneske og kan lide at begynde dagen meget aktivt. 

Vi skal mødes den 1 . lI . 90, kl. 8:00. 

Jeg har både noget spiseligt og drikkeligt med til bagefter. Det skal 

foregå indenfor snævre lokaler under åben himmel. Du skal melde dig 

på liste n på opslagstavlen, hvis du vil være sikker på, at jeg også 

har nok ti I dig. 

Jeg glæder mig til at se dig køre frem og tilbage på sædet. 

Mvh . 

DSRs 

Motionsrochief. 

De uromantiske og tungnemme kan vende bladet og læse oversættelsen. 

. ual/\els6elsdo pa/\ ualS!l ~d 6!p Pla\"J 

. 00: 8 . 1>1 " 06' n' L uap ~nlspewua6.1ow ua paw .lapuA6aq uauosæso~ 
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TAK FOR OPBAKNI N GE N _ VENNE R 

Som skrevet i dette blad, var- årets 

hovedemne ved Hovedgeneralforsam

lingen "ANNONCESAGEN" og i den 

forbindelse et habilitetsspør-gsmål 

vedr. RONINGs redaktør . 

Forud var 

skriverier 

dermed en 

opbakning 

roledere 

foretaget masser af brev

og telefonsamtaler og 

fornemmelse af en bred 

fra 

inden 

landets øvrige 

week-enden d. 

10.-11. marts. Men at opbakningen 

skulle blive sA stor, havde 

undertegnede ikke regnet med . 

Holbæk Roklubs unge formand , Jonas 

Frimer-Larsen havde dels gennem 

artikler bladet RONING og dels 

gennem et lovændringsforslag til 

Hovedgeneralforsamlingen vist 

manges mening om sagens forløb. 

og 

Bent 

Københavnskredsens 

~ r ff( I1A12r Ar 
~ftV6 f~N~,..· 
/<IW,;f/JAf 

AT MAN 
HAR ~r 
VAIh 

Andersen 

formand 

Karen Stahlschmidt. viste direkte , 

at de ikke var enige med den øvrige 

bestyrelse, hvorefter-

generalforsamlingen blev suspenderet 

15 minutter. Hovedparten af 

forsamlingen havde forinden givet 

tyde13g tilkendegivelse om at man 

var dybt uenig med 
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Hovedbestyr elsen, og at man ikke 

ønskede at medlemmer af HB 

besætter poster , d e r ikke naturligt 

hører under HB , så som redaktør 

& pressesekretær. 

OSR praktiseres ikke at 

DSR -bladets redaktør sidder 

bestyrelsen, idet jeg så fald ville 

være temmelig inhabil til 

redaktørjobbet. 

Blandt andet "Annoncesagen" har 

direkte vist. at RONINGs redaktør 

Hr . Birger Rind IKKE er objektiv, 

som enhver redaktør bør være det 

over for læserne. 

Mange andre episoder og 

diskussioner med Birger R ind kan 

jeg nævne, h vor vi har været dybt 

uenige om RONINGs udseende, valg 

af billeder, prioritering af artikler 

m.m . 

RONING må man åbenbart ikke 

komme med konstrukti v kritik. 

Man må ikke give si"e meninger 

til kende om noget vedr. DFfRs 

Hovedbestyre lses 

tingen e på. 

måde at takle 

Bladet RON I NG trænger til et "pift" 

for at det kan blive væsentligt 

bedre og blive et blad , der er 

værd at abonner-e på. Pt. tror 



jeg at hovedparten af abonnenterne 

udelukkende abonnerer på RON I NG 

af rent "estetiske" årsager, fordi 

man synes at "man BØR støtte en 

god sag", selvom indholdet ofte 

ikke er spændende nok. Det nævnte 

har jeg 

' Iængere 

iøvrigt skrevet 

brev til DFfRs 

om et 

formand 

Janne Hallengren forbindelse med 

annoncesagen . 

Overraskende viste det sig at DFfRs 

Hovedbestyrelse åbenbart IKKE 

ønsker at gøre RON I NG til et mere 

læseværdigt blad. 

Man vil hellere fortsætte "i samme 

rille" og lade redaktøren være 

medlem af HB fortsat, trods et 

markant flertal for at roerne rundt 

omkring landet, hellere vil noget 

andet. 

FOR SLØVT AF BIRGER RIND. 

T rods manges opfordri nger ti I B i rger 

Rind om at give en undskyldning 

til den "fyrede" medarbejder, der 

var tilstede ved Hovedgeneralforsam

lingen, ønskede RONINGs redaktør 

IKKE at kommentere sagen 

overhovedet, men valgte at forholde 

sig helt tavs, til stor overraskelse 

for alle. Jeg tror ikke at det var 

taktisk klogt at forholde sig sådan. 

Har man et andet standpunkt end 

de øvriges, så kan man da i det 

mindste rejse sig og fortælle 

HVORFOR man ikke ønsker at bringe 

sin undskyldning. Havde det været 

undertegnede, der sad samme 

situation som RON I NGs redaktør, 

havde jeg gjort een af følgende tre 

ting : 
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1. 

eller 

2. 

eller 

Givet en undskyldning 

Givet en forklaring 

HVORFOR 

jeg ikke ønskede at give en 

undskyldning. 

3. trukket mig fra posten 

som redaktør af bladet RONING. 

Når man er sådan en miskredit, 
så folk fra salen direkte kommer 
med høje fy-råb og andre mishags-
ytringer, må det være fordi man 

I K KE er god nok til det arbejde, 

man er valgt til (af Hovedbestyrel

sen) og at forsamlingen ønsker 

en anden person til at varetage 

jobbet. 

Nytænkning eller ej 

DSR går vi meget ind for 

nytænkning, der jo er klubbens 

fr emtidige eksistens. 

Oa hvad man åbenbart ikke 

vil I ' FfRs topledelse, vil vi i DSR. 

VENT BARE OG SE ! 

- mette -

Initiativer 

er det, der får DSR til at fungere i det daglige, og gør klubben til et levende og 
rart sted at være. En eller anden får en god ide, agiterer for den, samler et antal 
medlemmer omkring den - og vi har en aktivitet - stor eller lille . 

Heldigvis oplever vi mange initiativer omkring klubbens hverdag, og vi kan sagtens 
bruge endnu flere. hvem er det der skaber disse aktiviteter? Hvem er denne "en 
eller anden"? Nogle har nok den oplevelse, at de fleste initiativer kommer fra en 
rela tiv lille gruppe af medlemmer. Dette vil nok altid være tilfældet, men jeg ved, 
at denne "gruppe" er meget åben - du er også meget velkommen i den' Hvis der er 
noget du har lyst til, så tag et initiativ. Du vil opdage, at der bliver lagt meget få 
hindringer i vejen for dig. 

Ole Dam skriver i sit indlæg i sidste blad, at klubben er, hvad medlemmerne gør- den 
til. Jeg er meget enig i det synspunkt. jeg deler dog ikke Oles frygt for professionel 
hjælp på over-belastede områder-. 

Jeg hører- ingen, der er betænkelige over, at vi har professionelle gymnastiklærere, 
professionelle trænere og at vi køber os til andre ydelser, vi ikke selv magter f. 
eks. rengøring, så hvorfor ville det være så forkert med professionel hjælp i f. eks. 
køkkenet? 

Jeg taler om hjælp. Ingen kan vel i øjeblikket forestille sig at DSR's økonomi vd 
ti llade at vi baserer os udelukkende på betalt arbejdskraft. Ole påpeger rigtigt, at 
udvidelsen af gymnastikken kun har været en delvis succes. På den idrætslige side, 
mener jeg, at udvidelsen er en succes, men der mangler noget - nemlig det klubliv, 
der er omkring et åbent og fungerende køkken. At holde køkkenet åbent hver aften 
er for mig et eksempel på en opgave, der overstiger, hvad frivilligheden kan magte. 
Her var måske et område, hvor vi kunne bruge lidt hjælp, ikke som erstatning for, 
men som et supplement til fdvilligheden. 

Udvidelsen af gymnastikken skal også ses som et forsøg på at sprede aktiviteten, 
således at vi kan undgå drastiske skridt såsom adgangsbegrænsning. Jeg er betænkelig 
ved ideen om at standse for medlemstilgangen især i vintermånederne , da meget 
tyder på, at det høje aktivite tsniveau netop i denne periode er med til at fastholde 
medlemmerne i klubben. Vi kan nu for anden vinter i træk se, at vi stort set er i 
stand til at holde medlemstallet konstant fra standerstrygning til standerhejsning. Et 
stabilt medlemstal betyder en stabil økonomi. Penge er godt nok kedelige a t tale 
om, men ret nødvendige for at vi kan have e n klub a t bol tre os i. 

Kvantitet inden for visse grænser er en økonomisk nødvendighed. Derfor er spørg s må 
let for mig ikke, om vi skal bruge professionel hjælp - for det gør vi a llerede - men 
hvordan vi bedst kan bruge den til at støtte og a ge det frivillige arbejde til gavn fo r 
kvaliteten i DSR. 

Men indtil videre efterlyses initiativer pa alle fronter , også log helst! fra tilfre dse 
medlemmer. 

He nning. 

3 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

.~ 

l 
Initiativer .... ~ Leder v. Formand Henning Rasmussen ...... side 

Kontaktannonce .. t ......................................... side 

Er DSRs medlemmi r en slatten hob? v. Mette J ............ side 

Fra Køkkenregio~erne, Erik Birgitte og Lene ............. side 

KANIN DRÆBER WEEK-END v. Instruktionsudvalget .......... side 

3 

4 

5-7 

8 

9 

DFfRs Hovedgeneralforsamling ......... v. Mette J .......... side 10-13 

Lidt om Kredsgeneralforsamlingen ......................... side 14-16 

Lidt strØtanker om et mØde ... v. Susanne Agersnap ........ side 

Kr i ter ier for kaproerne .................................. side 

Tak foropbakningen, venner! v. Mette J ................. side 

17-18 

19-20 

21-22 

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 
betalingsfrist pålægges et gebyr 
forsinket indbetaling kan der ses 
opkrævet det følgende kvartal. 

forud via giro. Ved overskridelse af 
på 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser 

bort fra rykkeren, men gebyret vil blive 

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. 

r 

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 l/Z - l års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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Or'ie-r>.te-r'ir>.ge.løb 1990 

Dato L"bstyp" Skov Arrang"r 

1/4 Gås"hus Ravnsholt DSR 

1 / 4 B Guldborg Maribo 

8 / 4 B H"ss"d" H"rlufsholm 

15 / 4 Påsk" 

22 / 4 DM-lang 

22/4 D Tokk"k"b SG 

29/4 B Sv"rig" OK 73 

6/5 C Jonstrup Vang Ball"rup 

1115 D-stef"t St"nholt Vang Hill"r"d 
13/5 C Ravnsholt KFIU 
20/5 D-staf"t HOf' 
24/5 SI1-staf"t Agg"bo-Gr .. st"d OK :lord 

26/5 Sprint G""lskov OK øst 

27/5 99-stafet Rudeskov OK øst 

2017 
2117 3 dages Nordj y lland 
2217 

Tllm"ld1ng: 

Gåsehusl"b: Mød op mellem kl. 10 og 12 

Øvrige løb: Johan Fryd"ndahl Uf. 31 63 08 11 (arb. ) 
Br"desvinget 42 

86 (14 dage før) 2830 Virum 42 85 05 (priv) 
~ .. o J·o,." . . 
°4e: ",t'" 

MEDLEMSBlAD NR. 3 - APRIL 1990 58 ARG. 



E:iOO }:J3BENHAVN B 

Or-ie-nte-r-ingE31øb 1990 

Løbstype Skov Arrangør 

29/4 B Sverige OK 73 

6/5 C Joos trup Vang Ballerup 

11 /5 D-stafet Stenholt Vang Hillerød 

13 / 5 C Ravnsholt KF'IU 

20 / 5 D-stafet HOF 

24 / 5 Sil-stafet Aggebo-Grltsted OK Nord 

26/5 Sprint Geelskov OK øst 

27/5 99-stafet Rudeskov OK øst 

2017 
2117 3 dages Nordjy lland 
2217 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: lIød op mellem ~ l . 10 og 12 

Øvrige løb: Johan Frydendahl Uf. 31 63 08 11 (arb. ) 
BredeBvlnget 42 

(14 dage før) ~830 Virum 42 85 86 05 (priv) 

·- .. -." : :_ ::_: 

~.,.o '0"1-. > 

°o.,.~" 

MEDLEMSBlAD NR. 4 - MAJ 1990 58 ARG. 
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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 
be.talingsfrist 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 udmeldeise 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, Dg ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse. idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

r 

OBS. IKKE AU1'OMATISK 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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EN L~SERKOMMENTAR 

Pernille Jørgensen, tidl, bestyrelsesmedlem mener: 

Jeg har moret mig meget godt med at følge med i "Annonce"-sagen, hvor 

jeg synes, at Birger Rind burde have givet Mette Jensen en undskyldning, 

Nu synes jeg imidlertid, at det er Mettes egen tur til at vise, at HUN 

besidder så meget mandsmod, at hun tør give en undskyldning. 

Anledningen er et afsnit 

side 6 linie B til 15 . 

referatet fra Medlemsmødet i aprilnummeret, 

I det pågældende afsnit refererer Mette 2 bestyrelsesmedlemmers mening, som 

værende det stik modsatte af, hvad de sædvanligvis står for , og endvidere 

er tonen i pågældende afsnit - synes jeg - temmelig hånlig. 

Jeg var ikke til stede ved mødet. men henvendte mig straks til de refererede 

for at få bekræftet om de vitterligt havde foretaget denne kovending. Det 

var ikke tilfældet. og andre tilstedeværende har tilkendegivet. at de heller 

ikke opfattede det således. 

Videre er tiltaleformen - to kvinder - både nedgørende af kvindekønnet 

- hvad jeg gerne personligt vil have en undskyldning for, og dels er det 

en meget kritisabel måde at rette kritik på, når der rent faktisk er 3 kvinder 

bestyrelsen. Hvem af de 3 er de 2 Den 3. må føle sig noget 

mistænkeliggjort. Ordentlig presseetik må kræve, at kritik med en så snæver 

målgruppe er med navns nævnelse. 

Med venlig hilsen 

P"!rnille Jørgensen 

KAN I N OR I ENTER I NGSM0DE: 

ONSDAG D. 16. MAJ k1.20.00 

Motionsudvalget gennemgår nogle af sæsonens arrangementer med papir- og 

lysbilleder. 

Eksempelvis kan nævnes : Kanindåbl Juleroning . 

Vi ses. 

Motionsudvalget . 
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Rosæsonen 

er igang. Takket være en vejrmæssig god start er der allerede aktivitet på alle 
fronter. 
Kaproerne forbereder s ig til en forhåben tlig god sæson på træningslejre i påsken. En 
del roere , der er tilknyttet Danmarks Racenter, er i Italien, mens resten har slået 
sig ned i Rocentrets lokaler ved Bagsværd Sø. 
Instruktionen er startet, og med den tilstrømningen af nye medlemmer. Heldigvis er 
der netop gennemført instruktørkursus med mere end 20 deltagere, så instruktionsud· 
valget håber (og tror), at instruktørkapaciteten rækker. Kaninmodtagelsen vil fungere 
på samme måde som sids te år. 14 medlemmer har påtaget sig opgaven med servering 
for de nye kaniner mandag og onsdag aften. 
Motionsarrangementeme er allerede fastlagt. Som sædvanligt venter vi, at tirsdag og 
torsdag bliver de store rodage, men også søndag formiddag er der nu bemandet med 
rovagte r. Så har du lyst til en søndagstur i det forhåbentligt konstant gode vejr, så 
mød blot op ved pulten k!. 10.00. 
Årets første lWlgtursarrangement er løbet af stab len. 24 roere er taget til Berlin i 
påsken under Bente Kjøllers kyndige vejledning for at ro i lånte både der. Har du 
lyst til langtursroning, så hold dig orienteret via opslag eller tal med Jeanette. Der 
kommer til at ske meget på den front. 

Som I vil se, er rammerne for en god sæson 1990 lagt. Så nu mangler vi blot, at I 
tager jer sammen og udfylder disse. 

Jeg skrev lidt i sidste medlemsblad om initiativer. Selvom meget er arrangeret, er 
der stadigvæk god plads til (og god brug for) dine - såvel inden for "rammerne" som 
udenfor. Fredag - lørdag og alle hverdage før k!. 17.00 er stadig "ubesatte", så der 
er gode muligheder - også for dig! 

Materiellet er, takket være en stor indsats fra materieludvalget, stort set klar til 
brug. Mange medlemmer har opfyldt deres arbejdspligt ved reparation og klargøring 
af bådene. Når man ser på det, der foregår i bådehallen, må man sande, at vi er en 
studenterroklub - på godt og ondt. Reparationer udført af medlemmer med et varie
rende antal tommelfingre, hyppigt i nærheden af de IO, bringer ofte ordet "held " 
frem på ens læber i forbindelse med resultaterne. 
For at lette lidt på dette, har vi besluttet igen at ansætte en både mand i klubben. 

Den 17. april starter Kim Knudsen i DSR. Kims opgaver bliver mange. Udførelsen af 
større vedligeholdelsesarbejder på bådeparken, såvel på Bagsværd som i Svane møllen, 
samt vedligeholdelse og ombygninger på klubhuset vil nok blive blandt de mere 
synlige. Men også på mange andre områder er jeg overbevist om, at det vil betyde 
meget for klubbens daglige liv at have en erfaren håndværker til rådighed. - Men 
husk lige at reglen om, at den, der opdager/ forvolder skader på bådene, fOl'søger at 
reparere, stadig gælder. 
Tag godt imod Kim og samarbejd, så ledes at vi kan få den vedligeholdelsesmæssige 
stand for såvel materiel som hus hævet. 

Ombygningen har vi talt og skrevet meget om. Som I vil se i dette blad, er bygge
ansøgning for køkkenet indsendt, så nu venter vi blot på myndighedernes startsskud 
for arbejdets begyndelse. 

Henning. 

3 



BØRNEPASN I NGSORDN I NG NU 

Her.-ned g i'Ves bolden op ti I 

B ø rnepasningsordning 90. 

H'Vor .-nange er 'Vi ? 

H'Vilke dage skal ordningen fungere? 

H'Vor .-nange babysittere er der brLlg 

for pr. dag ? 

Skal 'Vi bruge 'Vagtl ister og deltager

lister og h'Vordan .-ned til.-nelding/afbLld? 

ALT DETTE KAN VI FA AFKLARET 

VED AT MØDES: 

TORSDAG d. 3. MAJ kl. 19.00. 

4- .. 

ET UI GENKENDELIGT MEDLEMSMØDE. 

Jeg er meget ked af at erfare, at mit budskab og mine holdninger , som jeg 

udtrykte det på medlemsmødet d. 6 . 3.90, åbenbart er blevet misforstået af 

nogle . Det virker i hvert fald sådan, når man læser referatet af mødet i sidste 

nummer af DSR-bladet. 

Derfor til opklaring : 

Jeg orienterede om alle de motionsture, der er planlagt indtil nu for sæsonen 

I se iøvrigt også midtersiderne i martsnummeret af DSR -bladet) . 

Desuden v iste jeg en stor kalender, hvor de fleste arrangementer er skrevet 

ind . Den hænger nu i Slyngelstuen, - der vil senere komme et EDB-udskrift 

med samtl ige arrangementer . 

Senere på aftenen blev instruktionen år diskuteret. Det er ingen 

hemmelighed, at jeg har været uenig med Michael Hansen om den måde, 

instruktionen kørte på sidste år . Derfor spurgte jeg til om han havde tænkt 

sig at planlægge den på samme vis i år. 

modsætning til Susanne Agersnap mener jeg, at det er et vigtigt 

diskussionsemne, da introduktionen I instruktionen betyder meget for de nye 

medlemmers holdning til klubben. Og jeg mener også, at medlemsmødet - hvor 

alle kan deltage, er det rette sted at tage en sådan diskussion. 

Helle Halberg og jeg nævnte den anledning et forslag om at holde 

instruktionsfri en måned for at nedsætte belastningen på de enkelte 

instruktører. Dette blev desværre totalt misforstået og refet-eret som tvungen 

instruktion *. 
løvrigt håber jeg, at referater af møder o.a. her i bladet ikke i fremtiden 

skal være anledning til. at jeg er nødt til at skrive et svar som dette . 

Med venlige ro-hilsenet

Lise McNamara 

* Jeg har iøvrigt fuld tillid tit instruktionsudvalget og det store arbejde de 

gør 



tydeligt i bladet,og er iøvrigt 

ingen nyhed for den vågne 

instruktør, der har fingeren 

på pulsen, og a t Lise har 

planlagt en morgenmads tur fØr 

standerhejsningen, fremgår med 

al tydelighed både i blad og 

på opslagstavle. 

Selv skulle jeg fortælle om 

kØkkenets fremtid; men det 

havde uhyre ringe interesse, 

så vidt jeg iagttog, også hos 

redaktricen . Og det er da i 

orden, jeg tager det som tegn 

på, at medlemmerne regner med, 

at den sag bliver ordnet til

fredsstillende. 

Desværre overværede jeg ikke 

den del af mØdet, hvor der 

var kritik af rengØring i bad 

og sauna. Jeg kan dog nu 

oplyse, at 

gulvet både 

normalt bliver 

hos damerne og 

ved saunaen gj art rent 2 gange 

om ugen, men at det er 

forbavsende, hvad der bliver 

smidt på gulvet i form af 

papirhåndklæder, rosiner, 

hæfteplaster og lignende, som 

meget hurtigt gør lokalerne 

lidet indbydende. 

Information er nødvendig. 

Men bestyrelsesmØderne er åbne, 

og alle interesserede kan 

overvære dem. Mette er således 

velkommen til at skrive en 

beretning om mØderne. 

Og referaterne bør selvfølgelig 

offentliggøres. Alle er 

velkomne til at stille 

spØrgsmål til bestyrelsen og 

til udvalgene. 

2 8 

Endnu et fors lag: Hvad med 

nogle gode interviews med 

til borende spørgsmål 

bestyrelsesmedlemmer. Det kunne 

måske skabe debat og bringe 

svar på mange 

Men min mening 

medlemsmøder i deres 

spørgsmål. 

er, at 

nuværende 

form er tidsspilde, og at de 

er ensbetydende med en dØd 

sild. 

Mogens Haut. 

VIGTIGT 

DEAD-LI NE på naeste 

nummer af DSR-bladet: 

Mandag d. 14/5-90 

kL 23.59! 

naeste nummer kan 

medlemmerne laese o m: 

Bådedåben V'ed 

Standerhejsningen . 

Mette B loc:h -s fort

satte beretn i ng om 

turen ti I I tal ien . 

Birger Rinds konk lu 

sion på "annonee

sagen! 

D iV'erse kaproninger. 

og meget andet ... 

FØDS ELSDAGSFEST 

Lørdag den 16 

k~. 18.00 
Velkomstdink 

• • 

Festmiddag med vine 
Kaffe 

Levende musik 
etc. 

Prisen er en dnu ikke fastsat, men vil 

frem gå af opslag samt af næste blad. 

Deltagerantallet vil blive begrænset til 

150, så meld dig til allerede nu - enten 
i bare n e lle r sk riftli gt til klubb en . 

5 



Motionsroning 

1990 ( Bededa..g) . 

For de, som ønsker at se lidt mere lØvspring end hvad byen 

kan tilbyde, er der mUlighed for at komme ud og ro på 

FuresØen. Vi låner både i FureSØens Roklub og ror til Holte 

Roklub, hvor vi spiser vores medbragte mad. Turens længde 

vil være omkring 8 km. 
Turen starter kl. 11.00. 

(Furesøens Roklub v. Furesøbadet, Fredensborgvej 101). 

For de som er i tvivl om vejen dertil, vil der være fælles 

afgang fra Svanernøllen Station kl. 10.00. 

Der er et begrænset deltagerantal på 26 personer, så hold 

øje med opslag i DSR. ; _ 

I-~~ /h~-IV·r~..vc..e 
Bådehold vil blive sat tirsdag d. 8. maj. 

APRIL: 

28.-29. KØbenhavnerstafet. Kalender 
MAJ: 

03. 

4. -6. 

05. 

5.-6. 

08. 

08. 

11. 

1S. 

Tidspunkt, se DSR-blad. 

Børnepasningsmøde i DSR 
kl.19.00. 

Kanindræberweek-end på 
KulIen. (Instr.udvalg). 

Tilmeldingsfrist til 
Langdistancekaproningen: 
POC slutter. 

Fyns Regattaen på 
Odense Kanal 

DSR-orientering om 
Pinsetur. 

Bådehold til LØvspringstur 
sættes. 

LØvspringstur 

Tilmeldingsfrist til 
DFfRs Langtur på sogne-
c...: ............. ...:1 ..... '" .... , . .... +- ..... ,.... 6 

16. 

19. 

19. 

19.-20. 

19.-20. 

22. 

24. 

26. 

Kanin-orienteringsmøde 
i DSR klo 20.00. 

Langdistancekaproning 
Port of Copenhagen 

Rosportens Dag 

Forårs Regatta 
Bagsværd Sø 

Vandretur på Skåneleden 
(Et DSR-arrangement) 

Tilmeldingsfrist til 
Nattergaletur på FuresØen 
slutter. Møde kl. 20.00. 

Kristi Himmelfartsdag. 
Tur til Struckmannsparken. 

Nattergaletur på 
FuresØen 
(Et DSR-arrangement) 

Nog I e ko.-n.-nentarer ti I referatet af 

.-ned I e.-ns.-nødet DSR d. 6/3 . 

MEDLEMSMØDE EN DØD SILD 

eller 

Er DSRs .-ned I e.-n.-ner 

Af Mogens Haut. DSRs Husforvalter . 

Vor kære redaktrice med flere 

er lettere fornærmede eller 

forargede over det forholdsvise 

ringe fremmøde til medlemsmødet 

d. 6. marts. Personligt havde 

jeg ikke ventet flere, og jeg 

synes egentlig, at 30 fremmØdte 

var et pænt fremmøde. 

Det er svært at kommunikere, 

det kræver både noget af 

afsenderen og af modtageren. 

Det er 

afsenderen 

ikke 

har 

nok 

de 

intentioner, hvis 

at, 

bedste 

vedkom-

mende ikke er i stand til at 

fange modtagerens interesse. 

I dette tilfælde havde nogle 

af bestyrelsesmedlemmerne 

mægtig intention og blev meget 

skuffede over, at så få delte 

deres entusiasme og var 

interesserede i sæsonens store 

planlægning. Det kunne jo være, 

at medlemmerne i virkeligheden 

var 

den 

meget godt tilfredse 

information, der 

med 

sker 

gennem bladet og de utallige 

opslag. 

så jeg tager det som en 

tillidserklæring fra 

medlemsskaren om, at de er 

tilfredse med den information 

de modtager på anden vis. og 

27 

en slatten 

at de er 

tilfredse med 

som bestyrelse 

hob 

det 

og 

? 

arbejde, 

diverse 

udvalg udfører. Når man tager 

i betragtning hvilken 

aktivitet, der er i klubben. 

synes jeg, det er grovt at 

antyde, 

slatne. 

at 

De 

medlemmerne er 

fleste kommer 

her for at dyrke idræt og dyrke 

klublivet på verandaen.De 

kommer ikke for at hØre de 

samme ting, som blev debatteret 

sidste år, blive vendt endnu 

engang. Dermed ikke være sagt, 

at medlemsmøder ikke kan have 

deres berettigelse; men de 

har en forkert form. og de 

berettiger ikke, at man for 

eksempel aflyser 

lagte gymnastik. 

den plan-

Nu overværede jeg kun sidste 

del af mØdet, men af Mettes 

referat i bladet kan jeg se, 

at for et nogenlunde kvikt 

medlem var der meget lidt nyt 

under solen, som ikke fremgår 

af opslag og medlemsblad. op

lysninger om, a t der pt. er 

11 gymnastikhold, er 

"sensationelt", at 

instruktionsudvalget planlægger 

et kursus på KulIen ses 



Lidt af hvert 
Kendt ropige om 

passi'V rygning: r-----------------------------___ 
Rygerne pådutter os dårligt helbred 

Foreningen _Hen-Ry. -
det ml betyde .hensynslø
se rygere-. At en forening 
kan være så pinlig at anke 
til menneskerettigheds
domstolen, at nogle virk
somheder ikke mener, at 
det er rimeligt, at ikke
rygere skal svines til ind
vendigt. det er mig en 
gåde. Det burde netop 
være en menneskeret at 

slippe for røg. 
At ryge på arbejdsplad

sen kan sammenlignes 
med. at jeg gik ned til 
farvehandleren og købte 
den mest giftige maling på 
markedet. PI min arbejds
plads åbnede jeg så bøtten 
og lod lugten sive. Folk 
ville brokke sig: Det lug
ter, det svider i øjnene, jeg 
fAr ondt i hovedet, det 

kradser i halse.n - og til 
sidst udbruddet: Jamen 
det er jo farligt at indånde. 
Det er præcis det samme, 
som nAr rygerne forpester 
verden for os. 

Kære rygere: I pådutter 
mig et dArligt helbred. Ryg 
derhjemme. 

Mette Bloch, 
Vadgånf$oej 24J, Søborg. 

Verdensmestre 

Københa'Vns Ha'Vn_ 

Rygterne siger at de italienske 
verdensmestre i letv. otter, 1989, bliver 
trækplastret ved året Københavnerstafet, 
der finder sted i Københavns Havn d. 
28. -29. april . Spændende bliver det, 
om vor letvægts otter, der sidste år 
tog sig af sølvet, får revance over de 
stærke italienere. På den danske 
letvægts 8+, er DSR repræsenteret ved 
Bo Vestergaard, der har siddet på 
otteren siden 1988, og Henning Bay, 
der i år for første gang er med på den 
stærke otter. Bay har ellers i de senere 
år været landsholdsroer iletvægts 4-. 
DSR bliver yderligere repræsenteret 
ved Morten Tibian på hold med sidste 
års Danmarksmestre fra Lyngby Roklub 
(tung klasse) . En anden DSR otter er 
også at finde i havnen, idet nogle af 
sidste års begynderoere forsøger sig 
i rosportens flagskib modsat de små 
bådtyper, som de for det meste ror 
i. 
På spindesiden er DSR med på et stor
favorithold . der består af Ulla Fogh. 
Lyngby Dameroklub, Mette Bloch, Mette 
K. Hansen & Regitze Siggaard. 
sidstnævnte tre er DSRs stærke letvægts 
damer. Et veteranhold med Susan 
Hansen. Fredensborg. Mette Bacher 
Jensen. Jette Larsen & Marianne Henney. 
er også at finde i havnen den samme 
week-end. De tre førstnævnte 
veterandamer vandt sammen med Bibi 
Morbech, bronze ved World Masters 
Games i fjor. Også på styrmandsfronten 
er DSR repræsenteret. 
For de stærkeste damer er ro-debutant : 
Gitte Geisler Rasmussen. cox., medens 
Frk. Susanne Agersnap forsøger sig 
i at styre de jævnaldrende damer i 
veteranklassen . 

Endelig er Bibi Morbech at finde som 

styrdame for et erfarent veteranhold 

fra andre klubber. 

Der startes således: 

Lørdag d. 28. april: 

KI. 15.00 Damer 4X+, 6,7 km. 

kl. 15.45 Herre 8+ . 6,7 km. 

Lørdagens løb afvikles som enkeltstart 

med ~ minut mellem hver start. 

Søndag: 

KI. 10.30. Dame 4X+, 400 meter spurt, 

parvis. 

KI. 11. 00 Herre 8+ . 400 meter spurt. 

parvis . 

KI. 11.30 Dame 4X+. 6.7 km. langdistance . 

,. heat. 

KI. 12.00 Herre 8+. 6 . 7 km-

2. heat. 

ALLE DSRs MEDLEMMER HAR STOR 

MULIGHED FOR AT FØLGE ARETS FØRSTE 

KAPRONING FRA ISLANDS BRYGGE. 

TAG IND OC HEP pA JERES KLUBKAMME

RATER ! 

Praktiske forhold i forbindelse med instruktion 

1.lnstruktionsdage 

Som sædvanligt er der instruktion mandag og onsdag aften k!. 17.00. Endvidere 
vil der være instruktion kl. 18.30 fra den 2/5. 

Som noget nyt forsøges der med instruktion søndag og evt. fredag/lørdag. Der 
kan dog kun tilmeldes kaniner i det omfang, der er instruktører, der ønsker at 
instruere de pågældende dage. 

Man instruerer de dage, man har bundet sig for, men er selvfølgelig mere end 
velkommen til at komme mere. Bliver man forhindret i at instruere er det 
instruktørens ansvar at finde en afløser. (telefonliste over samtlige instruktører 
hænger i bAdhallen) 

2. Kaninens første møde med DSR 

Den 1. gang en kanin møder op i DSR skal følgende ske: 
• Rundvisning 
• Orientering om klubben - hvor finder man inf%pslag m.v. 
• Udlevering af den lysebIA bog samt girokort (findes i døren lil kontoret) 
• I basin + ud at ro. Hvis dette ikke er muligt skal kaninen skrives op - se 

næste afsnit. 

3. Protokol 

For at fA lidt bedre styr på hvor mange kaniner der kommer de enkelte dage og 
dermed et bedre overblik over hvor mange instruktører vi har brug for, ligger 
der pA "pulten" en instruktionsprotokoJ. Protokolen skulle sAledes gerne blive 
en hjælp for alle. Den skal fungere pA følgende vis: 

a . NM en kanin har været ude at ro, indføjes navnet i protokolen for den 
dato, kaninen ønsker næste instruktionstime. PA denne måde er kaninen 
sikret, at der er plads den pAgældende dag. 

b. Skulle der en enkelt dag være for mange kaniner i forhold lil instruktører, 
er det de kaniner, der er skrevet op, der kommer først ud at ro. 

e. Møder en ny kanin op uden at komme ud at ro, bliver denne blot vist 
rundt og skrevet op til den første instruktions gang. Det tilstræbes dog, 
at alle kommer ud at ro første gang. 

d. Bliver en kanin forhindret i at komme til instruktion skal der meldes 
afbud. Man kan udlevere et "tandlægekort" (ligger pA pulten), hvor DSR's 
telefonnummer står opført. Husk at oplyse om dette. 

e . Der kan kun reserveres plads til en instruktionstur ad gangen. 
f. Evt. instruktion fredag/lørdag/søndag ses i sidste afsnit i protokolen. 

fortsættes 

æ/04/1990 
Instruktionsud valget 



4. "Pædagogen" 

Pædagogen skal primært bruges i forbindelse med fejlretning og i mindre omfang 
i forbindelse med tildeling af roret. 

Der bliver en mindre gruppe af erfarne instruktører, som får "pædagogret", men 
der vil altid være mulighed for at komme med ud som 2. instruktør - benyt dig af 
det - specielt inden vi bliver oversvømmet af kaniner. Navnene på de 
instruktører, der har "pædagogret", vil blive opslået ved pulten. 

S. Roret. 

Roret gives enten i båden eller fra "Pædagogen" af en mindre gruppe 
velkvalificerede instruktører - navnene vil blive opslået ved pulten. Roret gives 
normalt efter ca. 6-7 instruktionsgange, men kun hvis de tilstrækkelige 
kvalifikationer er til stede. 

6. Instruktionskort 

Forefindes på pulten - husk at udfylde dem. På instruktionskortet noteres om 
kaninen kan svømme 400 meter. 

Inden 3. instruktionsgang skal der ses kvittering for indbetalt kontigent. Dette 
noteres på instruktionskortet. Der betale som vanligt kontigent for 3 mdr. Evt. 
for meget betalt kontigent reguleres over den følgende opkrævning. 

7. Kaninudvalg 

Der vil igen i år være et kaninudvalg, som står for kaffe m.v. mandag og onsdag. 
Der opkræves i år et symbolsk beløb. Nye kaniner er meget velkomne til at 
deltage i kaninudvalgets arbejde. 

8. Instruktionsudvalg 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte instruktionsudvalget, som 
består af: 

Michael Hansen 
Malene Hasse 
Helle Anette Nielsen 
Kirsten Ringgaard 

Tlf. 31 353455 
Tlf. 31 21 6446 
Tlf. 31 81 30 13 
Tlf. 31 642425 

03/04/1990 
Instruktionsud valget 

Lidt af hvert 

ARRANGERER 

DSR 

UNIVERSITETSMATCH ? 

Mon det lykkes igen år at 

gennemføre Universitetsmatchen ? 

Grundet forskellige forviklinger 

de sidste par år vedr. grundig 

planlægning, afrejsetidspunkter m. m . , 

har denne match ikke været afviklet 

siden 1987. Vore ro-kammerater fra 

Aarhus Studenter Roklub regner 

med at matchen bliver gennemført 

år og at vi DSR står for 

arrangementet ! 

ASR AREBLADET Nr. I, er flg. 

at læse: 

HÆSBLÆSENDE RÆS. 

Hvordan ligger ASR -landet i år -

er der stemning og kampånd 

klubben for at tage 8' er kampen 

op med København og Alborg ~?? 

Hvis stemningen er positiv, kræves 

det blot. at en LEDER kommer ud 

af busken, og at de MENIGE ROERE 

skriver sig på listen og overholder 

mødetidspunkterne på Brabrandsøen . 

Til skræk og advarsel inviterer DSR 

os til ræs med efterfølgende fest 

i løbet 

- Av! Lad nu hellere mig ro, skat. 

TIL ALMINDELIG SKRÆK OG ADVARSEL 

.st~~ 
-ø.~.~ 

LØRDAG 14. APRil 1990 26 

PYROMAN BAG 
BRAND I ROKLUB 

Bor FREDERIClA: En eksplosiv brand 
lagde dele af Herre Roklubben på Øster 
Strand i Fredericia l rumer natten til 
torsdag. En hurtig indsaIS reddede dog 
robåde for flere hundrede tusinde kroner. 

Politiet har fastslået, al det er en pyro
man, der stAr bag branden. Der er tilrette
lagt et bål ved nogle paller, som stod 
stablet ved klubhuset. mdtu.s 

NYT REDAKTIONSUDVALG! DSR. 

Fra næste nummer får klubbladet et 

redaktionsudvalg ti I varetagelse af alle 

mulige opgaver i DSRs regi . 

Den ansvarshavende redaktør: Mette 

Bacher Jensen , slipper læserne IKKE 

for, men da denne har fået flere 

spændende opgaver, hovedsagel igt ved 

Bagsværd Sø's omegn, kommer det ind 

imellem til at knibe for hende at være 

DSR ved alle de spændende 

arrangementer, der sker sommerens 

løb. 

Derfor et. i roning meget alsidigt, redak-

tionsudvalg. 

Det nye udvalg kommer pt. til at bestå 

af : Bjarne Engell (DSRs tid!. redaktør). 

Susanne Agersnap, Bo Leth-Espensen, 

Susanna Hansen og Helle Anette Nielsen. 

Nærmere præsentation sker næste 

nummer, 

2S 



nok bemærket ironien førnævnte 

sætning). Jeg satte mig på en af de 

cafe' er der er på banegården og 

slugte fire , fem cappucinoer mens 

jeg så på alle de mærkelige mennesker, 

der piskede forbi. Netop, da jeg var 

'ved at falde i søvn af kedsomhed, 

kom der pludselig 3 amerikanske gutter 

iført deres koner. Samtlige mænd 

havde cowboy-hatte på, røg "Mariboro" 

og drak øl. mens konerne drak Coca 

Cola . De vakte stor opmærksomhed, 

og alle de forbipasserende var ved 

at falde om af grin over de store 

hatte . 

Pludselig 

bag ved 

satte der sig en 

dem . Jeg gloede 

gut lige 

på ham, 

han smilede og viste mig diskret den 

han havde sin fine nye kniv, 

inderlomme . Jeg smilede og nikkede, 

for at sige at jeg også syns' den var 

flot. . . .. så langede han hånden ind 

under den ene mands stol, snuppede 
hans videokamera, og forsvandt i 

mængden. 

Jeg fortalte de stakkels amerikanere, 

der overhovedet ikke havde bemærket 

noget, om episoden, og de var 

selvfølgelig kede af det. 

Heldigvis var klokken nu ved at nærme 

sig tog-tid , så jeg pakkede 

sydfrugterne og 

til perronen. Nu 

der nogensinde er 

har prøvet at stå 

bevægede mig 

ved jeg ikke, 

hen 

om 

nogen af jer der 

helt alene på en 

perron og så at der pludselig kommer 

en mand gående, og stiller sig ca . 

1 cm . fra der, hvor man står? Det 

gjorde ham har altså. Jeg rykkede 

selvfølgelig et par meter . Nå, heldigvis 

kom der tilsidst så mange mennesker 

på perronen, at jeg kunne gemme 

mig i mængden. 

Dette tog var selvfølgelig 10 minutter 

forsinket. hvor er det typisk, når 

nu det andet kørte lige præcis til 

tiden! 

Jeg ankom til Terni uden yderligere 

problemer, men uden at jeg nogensinde 

fik at vide hvorfor, ja så kørte 

bussen til Piediluco altså bare ikke 

den aften. Jeg måtte bide i det sure 

æble og tage en taxa. 

Jeg havde inden min afrejse forsøgt 

at lære en række italienske gloser, 

som jeg fyrede af til taxechaufføren. 

Han forstod da også hvad jeg sagde, 

problemet var bare, at jeg ikke forstod 

et hak af hvad han svarede. Jeg 

havde ikke 

hjemmefra, end 

fået andet at vide 

at jeg skulle dukke 

op nede på rocenteret 
hvor jeg ville være ventet. Og til 

mit store held, så mødte jeg på 

parkeringspladsen, de to eneste 

engelsktalende italienere hele Italien. 

Det var to af Thor Nielsens (TN, 

er cheftræner rosportens mekka, 

pt. Piediluco,red.) trænere, som ikke 

anede hvor de skulle gøre af mig. 

Jeg blev kørt op til Labro, hvor Thors 

kone vistemig vej til Regitze & Ulla's 

(Ulla er Regitze Siggaards romakker 

fra Køge Roklub, red. j lejlighed . 

Der skulle jeg tilbringe den første 

nat, indtil der var plads på "college", 

det sted hvor de italienske 
juniordrenge bor. 

2 4. ];'()orpc: n;orprpPC: T M«'C::'T''R ~tP 

Kaproning 

Sådan gør ~an d~t på itali~nsk 

HENNING BAY, der sidder på den danske letvægtsotter, beretter: 

på foranledning af den seneste tids bØlgegang omkring den 

efterhånden berømte "Annonce", kan det fØlgende tages s o m 

udtryk for hvordan et f o rbund også kan ledes: nemlig det 

italienske. 

Ingen er vel i t v ivl om Italiens norske landstræners succes, 

efter at han kom til rore t i starten af firserne. Med titlen 

DIRETTORE TECNICO CANOTTAGGIO ITALIANO har han således været 

med til at skabe suc cesen letv. 8+, indehaver af guldet siden 

1985. Abbagnale-brødrene i toer m. styrmand som siden 1981 

har vundet 2 OL-guld, 5 VM-guld og henholdsvis 1 VM-sØlv -

og bronze. 

Italienerne beskriver Thor Nielsen som manden med 25 norske 

mesterskaber over en karriere fra 1945-60, bestridelse af 

poster indenf o r det Norske Ro forbund, landstrænerjob i Spanien 

1976-80 og derefter jObbet i Italien. 

Just hjemkonunet fra et træningsophold i Piedi1uco, stedet 

hvor det Italienske Rocenter holder til, har jeg fået en 

fornenunelse af hvordan tingene kØres på disse breddegrader. 

For at sætte det hele i rette perspektiver det vist rigeligt 

at fortælle at cent eret har 6 Fillipi-ottere samt et par 

Empachers af ældre dato ligge nde. Dertil konuner de andre 

velkendte bådtyper. I stil med hjemlige forhold afholder 

centeret s amlinger for landets bedste roere. Der er fire 

grupper: 

week-end 

let, tung, s en.-B samt juniorerne. Disse har en 

til rådighed i hver måned . Simplere kan det vist 

ikke gøres . 

En junior-samling faldt sanune n med trænings opholdet. 

Fredag mødtes alle roe rne, blev indlogeret på det nærliggende 

sportscollege h vorefter alle k o m en tur på vandet. We ek-enden 

gik både med vandtræning , fysi s ke samt p s yko logiske te s ts. 

De fysiSke tests kender d e fleste kaproere : 6-min. i ergometer 

samt f o rSkellige submax. Desuden en vægttest. Den psy kologiske 

e r straks mere snedig. Centeret har en lille svønunehal, hvori 
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en flydeponton simulerer en robåd med varianterne indenfor 

roning til stede. Hver enkelt roer skal foran et dommerpanel 

bestående af en Center-mand plus de implicerede lokale 

juniortrænere fortælle, hvad de i det hele taget VIL med 

roning. 

Desuden skal hver enkelt med egne ord forklare, efter den 

i talienske opskrift, den korrekte måde at ro på. Derefter 

viser roeren det i praksis. Dommerne er i besiddelse af et 

standardiseret skema hvorfra roeren bliver bedØmt. Centeret 

får derved et indtryk af hvem der har den rette indstilling. 

Der bliver tilsyneladende skåret igennem med hård hånd. 

Ydermere bliver de lokale træneres votering sammenlignet med 

Centermandens karaktergivning. 

Citat af Thor Nielsen: "Mennesket undgår helst 

konfro ntationer." "Vi får dermed et indtryk af hvilke trænere, 

der er svage." "Dem har vi ikke så meget brug for." Sådan! 

Det er påfaldende at stort set alle juniorerne behersker den 

velkendte italienske stil. Ikke så meget at tænke- eller koge 

over. Hvis de vil frem, er der et ord som er lov. 

Senere i lØbet af week-enden holdt Thor Nielsen et lille 

foredrag omkring selektionen af roerne. En bemærkelsesværdig 

sidebemærkning "Vælg al tid manden med den posi ti ve 

indstilling, selvom vedkommende skulle ligge lavere i 

iltoptagelse - sidstnævnte er nemmere at rette op på. 

Pesi Leggeri letvægterne så j eg ikke så meget til, men 

kri terierne er de samme. Potentialet er en smule anderledes 

end i Danmark. Der er 40-45 kandidater. Sidste nyt fortæller, 

at de kan stille med 6 landsholdsottere indenfor et par 

sekunder. Tiden for de 2000 m. er uvist, men imponerende er 

det. 

For månederne januar-marts er vandtræningen primært teknisk. 

Vægttræningen er med få gentagelser og med flere omgange. 

I l toptagelsestræning er også et af hovedingredienserne , men 

Thor er af den mening at max. iltoptagelsen ikke må være for 

hØj. Letvægterne ligger på 5,0 5,3 liter 02 /min . 

- og hvad Thor siger, er sandt 

Det er opskriften på guldet l 

Henning Bay 
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Kaproning 

DET FØLGENDE KAN MAN LÆSE 

OM_ HVAD DER KAN SKE NAR MAN 

SOM ENE KAPROERPIGE REJSER pA, 

TRÆN I NGSOPHOLD DET 

STORE U DLAND_ 

Med METTE BLOCH 

til P i ed ilu c<> t u r/retur 

Min katastrofale rejse startede i Kastrup 

Lufthavn, hvor jeg selvfølgelig var 

i god tid, for at kunne få en god plads 

i flyet. Jeg bad den søde dame bag 

skranken, om en plads så langt væk 

fra rygerne som muligt. Hun gav mig 

al venlighed så en plads på første 

række. Nu skal det jo lige siges at 

en plads på første række. Nu skal 

det jo lige siges at en plads på første 

række - IKKE - bare er en plads på 

første række, for som nogen måske 

ved, sidder alle de fine der flyver 

business class forrest i flyveren. 

Ja, som nogen måske kan gætte, så 

kom jeg ganske rigtigt til at sidde lige 

bag de osende fine forretningsfolk, 

der pulsede på livet løs. .. cigaretter 

er nemlig gratis når man flyver på 

fin billet. ..... 

Nå, godt træt hovedet af det 

konstante røgslør jeg havde siddet 

i, i flere timer, ankom jeg til Rom' s 

lufthavn. Regitze (Siggaard ) hav"" 

inden min tur givet mig instrukser 

om hvordan jeg kom til banegården 

herh'a, så det var der ingen problemer 

med. 

Jeg nåede en af de "blå busser", og 

satte mig behageligt til rette, og nød 

tanken om at jeg sagtens kunne nå 

mit tog fra "Roma termini" kJ. 17.25 . 

Nu er det imidlertid sådan, at Rom 

er temmelig trafikeret om 

eftermiddagen, og den bustur der 

ellers kun burde tage 20 minutter, 

tog 40....... med kun 3 minutter 

til toget skulle køre fra perronen, 

tog jeg benene og bagagen på nakken 

og løb alt hvad jeg kunne, og nåede 

da også perronen lige tids nok til 

at se mit tog forsvinde i horisonten. 

Nå, pyt der var jo ikke mere end 

time og 40 minutter til det næste 

tog kørte... ( den kvikke læser har 



KAJAK INSTRUKTION 

Begynderinstruktionen starter mandag den 28. maj for roere, der aldrig har 
roet kajak. 

De r l aves et intensivt kursus fra mandag den 28. maj og 5 dage frem til 
fredag den l. juni. på kurset kan der være 12 deltagere. 
6 starter klokken 17.00 og 6 klokken 18.30. 

på kurset vi l man lære rotaget og roteknikken. Man vil lære at få balance 
båden og blive fortrolig med at ro kajak. 

Før man bliver frigivet, dvs får kajakret, skal man dog være betydelig bed
re til a t ro, end det et ugekursus kan give. Man skal så l edes en tur i Kø
benhavns Havn og opleve de stående bølger her. Erfaringsmæssigt t ager dette 
et par måneders træning 2 gange om ugen. 

Der er der for almindelig træning mandag og torsdag aften kl 17. 

Før man kan få kajakret, skal man have styrmandsret, og man skal vise, at 
man er i stand til al svØmme mindst 600 meter på åbent hav. 

Da der er fler e, der ønsker at tilmelde sig, end der er pladser , opslås en 
liste på opslagstavlen over for køkkenet. Denne liste nedtages t orsdag den 
17. maj, og der opslås en ny liste søndag den 20 . maj, hvorpå man kan se, 
hvem der er udtaget til kurset. Udvælgelsen vil s ke ef ter medlemsancien
nitet. 

Da frafaldet normalt er ret stort, inviteres de der udtages til kurset 
e t informationsmøde onsdag den 23. maj kl 19.30. Her vil blive nærmere 
degjor t for kajakinstruktionen og arbejdsindsatsen. 

~ 
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Kell Lauritsen 

Coaching buiIds chal ac ter 
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Langtursroning 

D . 6/4 holdt kredsens rochefer møde. 3: Kate Skavin går ud af kredsens 

hvor vi diskuterede forskellige punkter 

i sæsonens program. langtursreglement 

og "fremtiden". 

Et seriøst. men også afslappet møde. 

hvor vi rochefer fra de forskellige 

klubber fik hilst på hinanden. 

Af vigtige meddelelser kan jeg 

fortælle: 

1: At der stadig er ledige pladser 

på kredsens ferietur til Jugoslavien 

fra d. 20/6 - 8/7 I se opslags

tavlen) . 

Jeg kan anbefale alle at prøve en 

sådan tur. Det er alletiders mulighed 

for at prøve roning et fremmed 

farvand og møde folk fra andre 

klubber. 

Hvis er interesserede. da kontakt 

enten: 

Kate Skavin (Skovshoved R K) 

42 88 89 83 

eller 

langtursudvalg. så hvis der er 

et - eller flere af DSRs medlemmer. 

som er interesserede i at træde 

ind. da kontakt Bente Poulsen 

(Kbh. Kredsens Langturschef) . 

Jeg skulle hilse at sige. at det 

er et både sjovt og spændende 

arbejde. 

løvrigt er alle aktive/ivrige 

medlemmer 

velkomne på vores rochef-møder. 

Det næste bliver efteråret 

(oktober) . 

(Spørg mig om en mere præcis dato 

senere på året). 

Jeg er 

en vis 

iøvrigt blevet ringet 

Hr. Mark Egsmose 

op af 

( tidl. 

DSR-roer) . som nu bor i Viborg. Han 

vil meget gerne kontaktes/ud at ro. 

hvis nogle DSR - roere skulle finde 

Bente Poulsen ( Dragør) på at komme p å de kanter. 

31 53 32 40/ 31 53 40 92 Han kan "fanges" på telefon: 

Sidste tilmelding d. 15/5 (udsat). 

men der er informationsmøde d. 29/4. 

2: Der er igen i år givet dispensation 

til FLAKFORTET . 

Og så har man mins andten også 

lov at ro til HVEN fra Helsingborg

siden ! 

1 1 

86 67 18 98 lpriv.) 

86 67 61 11 (arb.) 

GOD SOMMER 

Jeanette Vestergaard 



Motionsroning 

ROSPORTENS DAG LØRDAG D. 19.MAJ. 

Rosportens Dag er en årlig Københavnerbegivenhed i hvert fald for 

kredsens medlemmer. Alt. hvad der kan flyde, sættes på vandet og roes 

ind til Langelinie Lystbådehavn. Her indtager vi sammen ved 12-tiden den 

medbragte mad, evt. madkurv . 

Der vil være en velassorteret bar ( hvis man kan nøjes med øl & vand). 

Som sædvanlig tildeles et vist antal point pr. deltager fra hver klub. 

Pointsene regnes pr. roet km . , således at fjernest beliggende roklubber får 

flest. Har man lyst, kan man indtjene flere points ved at ro et par gange 

rundt og vise flaget i kanalerne. Pointsene indgår i en lodtrækning om ( 

så vidt vides) en sculler til den heldige klub. 

Der vil også være mulighed for at bivåne starten på en vaskeægte 

langdistancekaproning, idet en sådan med det gode københavnske navn "Port 

of Copenhagen" foregår kl. 14.00 fra Langebro. (Long Bridge?) 

Det forventes, at bådene vender stævnen hjemad ved lS-tiden fra 

Langelinie eller hvor man nu er endt. 

TILMELDING; 

BADEHOLD: 

AFGANG ; 

HJEMKOMST: 

DISTANCE: 

ROCHEF; 

Ingen. Mød blot op med madpakke eller -kurv . 

Sættes ikke på forhånd. kan godt selv aftale på forhånd, 

men alle vil komme afsted, så længe der er plads på bådene. 

Mød op kl. 09.30. Langelinie Lystbådehavn nåes på 1-2 timer 

afhængigt af vejr og overarmenes tykkelse. 

Omkring kl. 17.00, men det bestemmer man selv . 

Langelinie Lystbådehavn Retur ca. 11 km. 

Hele kanalturen er på ca. 17, S km. 

Bjarne Engell. 

17 

Vinterroning kræver enten våddragt eller følgeskab af motorbåd 

eller inriggere. 

Forårs- og efterårsroning kræver ekstremt kystnær roning, 

dvs. at man f.eks. ikke må ro over Svanemøllebugten, men skal 

rundt langs kysten. 

Herudover skal man have redningsvest på. 

Kaj akretten, som vi kender den i dag, gælder til de turbåde 

vi har, dvs. zenith, surfer og fixfax. 

For at ro tracer, skal man have en særlig tilladelse. Denne 

gives tidligt efter SOO km's. roning i turbåde og efter skøn. 

For at ro i 2 ' er en skal begge have kaj akret, eller der skal 

være en instruktØr i båden. 

Der sættes et skilt op, der fortæller om regUlativet. 

Kell Lauritzen. 

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

EFTERLYSNING II. 

Det er vores intention i motionsudvalget at udvide den daglige 

rotur til også at inkludere søndagen. Derfor bliver der en fast 

rovagt hver SØndag. Denne person er tilstede fra klo 1O-1l. 

vi vil gerne have nogle styrmænd, som frivilligt melder sig 

til at ro de dage. 

på den måde kan vi være sikre på at de roere, som mØder op i 

det tidsrum, også konuner på vandet. Der hænger en liste på 

opslagstavlen. Vær venlig at melde jer. Det gør koordineringen 

meget lettere for os. 

TAK. 

MOTIONSUDVALGET. 



tager i et stævne arrangeret af Kaj akforbundet, 

betaler herudover et årskontingent på 20 kr. 

til Kajakforbundet. Disse 20 kr. betaler den 

enkelte roer selv. Marie Granholm sørger for at 

informere os om, hvilke stævner Kajakforbundet 

arrangerer samt indkræver de 20 kr. 

Vedligeholdelse vi har hidtil haft det princip mellem kajakroerne, 

at den der beskadiger en båd også selv reparerer 

den. Dette princip ønsker vi at bibeholde. Da 

Nye kajakker 

Navne 

Regulativ 

der er enkelte, der ikke ved, hvordan 

reparationerne udføres vil H.C. Blomberg instruere 

de pågældende. Herudover vil han sørge for at 

have de ting, der er nØdvendige for, at man kan 

foretage de forskellige reparationer. 

Der bestilles to nye kajakker. En tracer og en 

zenith med stor luge. Herudover købes nye 

redningsveste til erstatning for de, vi har 

mistet. 

Den tracer vi købte sidste år, døbes Piraya, mens 

den nye får navnet Havkat. Zenithen skal kaldes 

Grind. Hermed går vi over til, at de hurtigere 

kajakker bliver opkaldt efter fisk, 

turkajakker stadig hedder pattedyrsnavne. 

Der indføres 3 forskellige perioder 

mens 

- vinterroning, fra Standerstrygning til -hejsning. 

- Sommerroning når scullerroning er tilladt. 

forår/efterårsroning, når standeren er hejst 

og scullerroning er forbudt. 

Hvordan man skal ro i de forskellige perioder 

er ikke helt afklaret, men i hovedtrækkene kommer 

det til at se sådan ud: 

Sommerroning kræver almindelig kajakret. 

Til de øvrige perioder skal man have særlig 

tilladelse. Denne gives af H. C. Blomberg. 

Langdistance-roning Langdistance-roning Langdistance-roning 

en lØrdag eftermiddag l 

KØbenhavns Havn 19. maj 1990 

Port af Capenhagen 

Sæt allerede nu tid af til en hyggelig og udbytterig tur i 
KØbenhavns Havn, lørdag den 19. maj 1990, hvor du vil fa 
mulighed for en heftig rotur, mØde med roere fra andre 
roklubber, samt evt. efterfølgende fest i Københavns Roklub. 

Arrangementet starter fra Københavns Roklub, kl. ca. 13.00 
og varer ca. 3-4 timer og mere, hvis man bliver til den 
efterfølgende fest. 

Det primære er selvfølgelig roturen, som tager udgangspunkt 
fra KR som ligger nede ved H. C. 0rstedsværket. 

Turen foregår på tid; 10 km for piger, 25 km for mænd. Har 
du lyst til at prøve dig selv, så giver I den hele armen, 
men der er selvfølgelig også muligheder for jer, som blot 
værdsætter en tur rundt i havnen fra et for os i DSR 
utraditionelt sted. 

Med hensyn til tilmelding, så benyt tilmeldingslisten på 
oplslagtavlen. Tilmeldingsfristen er 5. maj 1990 (ef ter
anmeldelse er muligt). Er du ikke allerede på et hold, så 
vil hold blive søgt etableret. 

Kontakt evt. 
Birger Lund-Rasmussen, 31 65 58 42 

Langdistance-roning Langdi nce-roning Langdistance-roning 
. 13 



KRISTI HIMMELFARTSDAG 

KREDSTUR TIL: 

STRUCKMANNSPARKEN 

q 
Kristi Himmelfartsdag er i år den pr.- maj og som sædvanlig ror kredsens 

klubber på den årlige skovtur over alle skovture til Struckmannsparken. 

som ligger langs kysten ved nordsiden af Jægersborg Hegn mellem Skodsborg 

og Vedbæk . De. der ikke kender vejen eller følges med nogen, der gør. 

kan simpelt hen ro op nord for Tårbæk og så følge "strømmen" derfra. 

Så vidt vides, er det traditionelle program ikke ændret. --- U. I.t , ' \,( 

L 
, Dog vil vi i år arrangere fælles-forplejning, idet et automobilt hold under 

C> "C ~ 't cLV'}/V') 
fru Perni lle Jørgensens ~ og lidt "traditionelle ledelse vil køre i 

forvejen og dække op. så vi andre senest ved 12-tiden kan springe lige 

fra og til borde ( fik I den?) . Drikkevarer medbringes af roerne selv. 

Derefter vil der igen blive afholdt et antal muntre konkurrencer. hvis 

regle r "Studenterne" aldrig når at finde ud af før bagefter pånær 

tovtrækningen, hvor vi begynder med at blive slået ud af turneringen af 

Karlebo Roklub. ~. -I.. tf,. .... ~ .... ~ ~4J I ~'(~ 
Afgang hjemad er selvfølgelig op til hvert enkelt besætning. men hvis 

man tager tilbage v. 14-15-tiden, er man hjemme ved 17-18-tiden. 

TILMELDING : 

BADEHOLD sættes: 

-! 
På liste "ed barQn/Slyngelstuen senest 

tirsdag d. 1..{ maj kl. 20.00. 

7., 
Tirsdag d. 2r. maj kl. 20.00. hvor også betaling for 

fælles-frokosten erlægges. 

De. der ikke gider at ro, kan køre derop enten selv 

eller med Pernille. Dette kan aftales, når bådeholdene 

sættes. 
!l-klLv .. "L ~ 0'7. ~o ,./ J 1' 6-

AFGANG fra DSR: Mød op kl . 08.30. Det tager 2 timer at ro derop godt 

og vel og tiden går jo . 

DISTANCE: Ca . 15 km. hver vej. ialt 30 km. 

ROCHEF : 

Skulle vejret drille: MØD OP. sA TAGER VI EN TUR UDEN BAD 

, t.>. 

) W(j, t 

,~~ 

KAJAKRONING I 1990. 

Ins t ruktion 

Langture 

Kontaktperson 

Den 29.03.90 afholdt de r oere, der har kajakret 

e t møde, hvor sommerens aktivi t ete r blev 

diskuteret. Vi blev enige om fØlge nd e : 

For at mindske frafalde t fra ins truktionerne v il 

vi gøre noget mere ud af at fortælle om, hvilken 

indsats der må for ventes, før man får kajak ret. 

Endvidere skal tilme ldingerne l aves om, således 

at det ikke - som tidligere - er de d e r tilfæld igt 

først s er 

instrueret. 

e n liste, 

opslaget 

Det blev 

s om alle, 

om tilmelding, d e r bliv er 

derfor aftalt, at der laves 

der opfylder betingelserne, 

Herefter udvælges de r o ere, 

der har længst klubanciennitet til instruktion. 

kan skrive sig på. 

Instruktionerne foretages om mandagen af Henning 

Willads og Michael Stjernholm, mens Vibeke Jansen 

og Kell Lauritzen fore s tår den om torsdagen. 

H.C. Blomberg er reserve. 

Henning Willads står for 

instruktionerne . 

En hel del var på langture 

også interesse for, at 

det praktiske omkring 

sidste år, og der var 

der i år arrangeres 

langture . Det aftaltes derfor, at Bo Leth fører 

en kalender, således at man hos ham kan se, 

hvornår der er langture og til hvilke steder. 

Hvis der mangler en enkelt tur tager han også 

initiativ til denne. Mens Bo er i Kulusuk føres 

kalenderen af Marie Granholm. 

DSR's bestyrelse har besluttet, at vi bliver meldt 

ind i Kajakforbundet. Klubkontingent (pt. 100 

kr. p.a.) betale s af DSR. Hver kajakroer, der del-



baren. Køleskabet placeres centralt 

i køkkenet. 

Men studer tegningen som er slået op. 

Kom eventuelt med dine kritiske 

bemærkninger eller rosende omtale . 

Vi modtager det hele, men det er ikke 

sikkert, at vi finder dine ideer 

interessante. 

Mogens Haut 

P.S. Køkkenet lukker tidligst omkring 

1. juli. 

DUGFRISK MORGENRONING 

Søges: Morgenfriske roere, som 

har lyst til at begynde den travle 

dag med en hurtig rotur 

eventuelt med morgenmad på 

vandet ! 

Lad os finde hinanden og få det 

organiseret: Da folk står 

op/møder på arbejde på 

forskellige tider, kan vi pejle 

os ind på nogle start-tider og 

dage, hvis du udfylder 

herstående skema og afleverer 

det til mig eller 

postkasse. 

kontorets 

Der vil så senere blive afholdt 

et møde - se opslag på tavlen. 

MAND- TIRS-
DAG DAG 

6.00 

6.30 

7.00 

7.30 

8.00 

- eller senere ... 

, 

ONS- TORS- FRE- LØR-, 
DAG DAG DAG DAG 

SÆT KRYDS' 

Med venlige 

Lise McNamara 

rohilsener, Navn: ___________________ Tlf: ____________ __ 

18 

,I 
på F"L1.resøerl., lørd.a.g d..~_ 

Arrangementet starter i DSR, hvor vi mødes til en fælles let 

middag kl. 23.00. Kl. ca. 01.00 drager vi af sted mod Roklubben 

Furesøen. 

Efter ca. 4 timers roning er vi atter i land og spiser 

morgenmad. Pris for middag + morgenmad er ca. 35 kr. 

sidste tilmelding 22.6. hvor vi fordeler bådehold klo 20.00. 

Der er et begrænset deltagerantal 

15 

!! ! 

Ve l mødt 

Lise McNamara. 



K0KKENFREMTID 
Klubb~ns midtpunkt eller nervecenter, køkkenet- hvorfra alle ideer af*k:~;;;*"**"***"*"*"*"*"*"** 
u~spnnger, synger på sidste vers i sin nuværende form. Det er simpelt hen Gulvet skal være klinker eller af tilsvarende materiale og skal forsynes med 
slidt op efter mang~ års brug og opfylder heller ikke de lovmæssige krav til gulvafløb og med hulkehl mod væggene. Væggene skal Være jævne og 
et køkken, der betjener mange mennesker. Planlægningen af et nyt køkken har afvaskelige, og lofter skal også kunne rengøres let. Bordplader skal f .eks. være 
derfor været i gang i snart lang tid. af rustfrit stål og fri af vægge, og skabe må ikke forefindes. 
De første planer er vist over lO år gamle; men de aktuelle planer har været Vi skal hverken have klinker på gulvet eller fliser på væggene. Gulvet bliver 
under udarbejdelse fra midten af sidste sommer, hvor det første udkast blev vinyl, der svejses sammen, og væggene bliver malede på glasvæv , således at 
udat<bejdet af et storkøkkenfirma . vi får en helt plan væg. 
Senere tog nogle af kl~bbens medlemmer sig af opgaven, idet Mie Raabymagie Men ellers kommer køkkenet nok til at ligne det gamle. Kogeøen i midten bevares 
og Susann~ Pe~ersen øjnede en chance for at lave et projekt i forbindelse med i princippet. Ovnen tænkes udskiftet med en moderne konvektionsovn og 
?ere.s studie pa Suhrs Husholdningsseminarium, samt at Marie Granholm har anbragt mod ydervæggen til venstre for vinduet. Køkkenbordet langs vinduet 
lns~lreret o~ tegnet. den t:gning, som danner grundlag for bygge andragende bliver til tilberedning af kød, fisk og kold mad og forsynes med en vask . 
og "~dhentnlng af tilbud pa arbejdets udførelse. Der resterer dog endnu mange Langs væggen mod garderoben bliver der opvaskeafdeling og tilberedn,jng af 
detaljer, men det skal nok lykkes. Det er en stor mundfuld, der kommer til grønt. Arbejdsgangen bliver således, at det snavsede service samles i den fjerne 
at koste en pæn slat penge, sa resultatet skal mindst svare til forventningerne. ende af køkkenbordet og slutter som rent i den modsatte ende nærmest døren. 

Køkkenudvalget har naturligvis også været Vasken forsynes med en håndbruser til at skylle servicet inden det kommer i 

-l 

impliceret ligesom andre storbrugere af køkke- opvaskemaskinen, som bibeholdes fra vort nuværende køkken. 
net er blevet afæsket kommentarer. Baren bygges om således, at udlevering sker ind til Slyngelstuen. Hyggebordet 
St<)ndarden af et sådant køkken er fastlagt i i køkkenet forsvinder, i stedet kommer et frasætningsbord i fo rlængelse af 
Mitjøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 28. kogeøen og et lille klapbord tæt ved 
marts 1980, og det er en høj og dyr standard. 
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Derefter vil der igen blive afholdt et antal muntre konkurrencer. hvis 

regle r "Studenterne" aldrig når at finde ud af før bagefter pånær 

tovtrækningen, hvor vi begynder med at blive slået ud af turneringen af 

Karlebo Roklub. ~. -I.. tf,. .... ~ .... ~ ~4J I ~'(~ 
Afgang hjemad er selvfølgelig op til hvert enkelt besætning. men hvis 

man tager tilbage v. 14-15-tiden, er man hjemme ved 17-18-tiden. 

TILMELDING : 

BADEHOLD sættes: 

-! 
På liste "ed barQn/Slyngelstuen senest 

tirsdag d. 1..{ maj kl. 20.00. 

7., 
Tirsdag d. 2r. maj kl. 20.00. hvor også betaling for 

fælles-frokosten erlægges. 

De. der ikke gider at ro, kan køre derop enten selv 

eller med Pernille. Dette kan aftales, når bådeholdene 

sættes. 
!l-klLv .. "L ~ 0'7. ~o ,./ J 1' 6-

AFGANG fra DSR: Mød op kl . 08.30. Det tager 2 timer at ro derop godt 

og vel og tiden går jo . 

DISTANCE: Ca . 15 km. hver vej. ialt 30 km. 

ROCHEF : 

Skulle vejret drille: MØD OP. sA TAGER VI EN TUR UDEN BAD 

, t.>. 

) W(j, t 

,~~ 

KAJAKRONING I 1990. 

Ins t ruktion 

Langture 

Kontaktperson 

Den 29.03.90 afholdt de r oere, der har kajakret 

e t møde, hvor sommerens aktivi t ete r blev 

diskuteret. Vi blev enige om fØlge nd e : 

For at mindske frafalde t fra ins truktionerne v il 

vi gøre noget mere ud af at fortælle om, hvilken 

indsats der må for ventes, før man får kajak ret. 

Endvidere skal tilme ldingerne l aves om, således 

at det ikke - som tidligere - er de d e r tilfæld igt 

først s er 

instrueret. 

e n liste, 

opslaget 

Det blev 

s om alle, 

om tilmelding, d e r bliv er 

derfor aftalt, at der laves 

der opfylder betingelserne, 

Herefter udvælges de r o ere, 

der har længst klubanciennitet til instruktion. 

kan skrive sig på. 

Instruktionerne foretages om mandagen af Henning 

Willads og Michael Stjernholm, mens Vibeke Jansen 

og Kell Lauritzen fore s tår den om torsdagen. 

H.C. Blomberg er reserve. 

Henning Willads står for 

instruktionerne . 

En hel del var på langture 

også interesse for, at 

det praktiske omkring 

sidste år, og der var 

der i år arrangeres 

langture . Det aftaltes derfor, at Bo Leth fører 

en kalender, således at man hos ham kan se, 

hvornår der er langture og til hvilke steder. 

Hvis der mangler en enkelt tur tager han også 

initiativ til denne. Mens Bo er i Kulusuk føres 

kalenderen af Marie Granholm. 

DSR's bestyrelse har besluttet, at vi bliver meldt 

ind i Kajakforbundet. Klubkontingent (pt. 100 

kr. p.a.) betale s af DSR. Hver kajakroer, der del-



tager i et stævne arrangeret af Kaj akforbundet, 

betaler herudover et årskontingent på 20 kr. 

til Kajakforbundet. Disse 20 kr. betaler den 

enkelte roer selv. Marie Granholm sørger for at 

informere os om, hvilke stævner Kajakforbundet 

arrangerer samt indkræver de 20 kr. 

Vedligeholdelse vi har hidtil haft det princip mellem kajakroerne, 

at den der beskadiger en båd også selv reparerer 

den. Dette princip ønsker vi at bibeholde. Da 

Nye kajakker 

Navne 

Regulativ 

der er enkelte, der ikke ved, hvordan 

reparationerne udføres vil H.C. Blomberg instruere 

de pågældende. Herudover vil han sørge for at 

have de ting, der er nØdvendige for, at man kan 

foretage de forskellige reparationer. 

Der bestilles to nye kajakker. En tracer og en 

zenith med stor luge. Herudover købes nye 

redningsveste til erstatning for de, vi har 

mistet. 

Den tracer vi købte sidste år, døbes Piraya, mens 

den nye får navnet Havkat. Zenithen skal kaldes 

Grind. Hermed går vi over til, at de hurtigere 

kajakker bliver opkaldt efter fisk, 

turkajakker stadig hedder pattedyrsnavne. 

Der indføres 3 forskellige perioder 

mens 

- vinterroning, fra Standerstrygning til -hejsning. 

- Sommerroning når scullerroning er tilladt. 

forår/efterårsroning, når standeren er hejst 

og scullerroning er forbudt. 

Hvordan man skal ro i de forskellige perioder 

er ikke helt afklaret, men i hovedtrækkene kommer 

det til at se sådan ud: 

Sommerroning kræver almindelig kajakret. 

Til de øvrige perioder skal man have særlig 

tilladelse. Denne gives af H. C. Blomberg. 

Langdistance-roning Langdistance-roning Langdistance-roning 

en lØrdag eftermiddag l 

KØbenhavns Havn 19. maj 1990 

Port af Capenhagen 

Sæt allerede nu tid af til en hyggelig og udbytterig tur i 
KØbenhavns Havn, lørdag den 19. maj 1990, hvor du vil fa 
mulighed for en heftig rotur, mØde med roere fra andre 
roklubber, samt evt. efterfølgende fest i Københavns Roklub. 

Arrangementet starter fra Københavns Roklub, kl. ca. 13.00 
og varer ca. 3-4 timer og mere, hvis man bliver til den 
efterfølgende fest. 

Det primære er selvfølgelig roturen, som tager udgangspunkt 
fra KR som ligger nede ved H. C. 0rstedsværket. 

Turen foregår på tid; 10 km for piger, 25 km for mænd. Har 
du lyst til at prøve dig selv, så giver I den hele armen, 
men der er selvfølgelig også muligheder for jer, som blot 
værdsætter en tur rundt i havnen fra et for os i DSR 
utraditionelt sted. 

Med hensyn til tilmelding, så benyt tilmeldingslisten på 
oplslagtavlen. Tilmeldingsfristen er 5. maj 1990 (ef ter
anmeldelse er muligt). Er du ikke allerede på et hold, så 
vil hold blive søgt etableret. 

Kontakt evt. 
Birger Lund-Rasmussen, 31 65 58 42 

Langdistance-roning Langdi nce-roning Langdistance-roning 
. 13 



Motionsroning 

ROSPORTENS DAG LØRDAG D. 19.MAJ. 

Rosportens Dag er en årlig Københavnerbegivenhed i hvert fald for 

kredsens medlemmer. Alt. hvad der kan flyde, sættes på vandet og roes 

ind til Langelinie Lystbådehavn. Her indtager vi sammen ved 12-tiden den 

medbragte mad, evt. madkurv . 

Der vil være en velassorteret bar ( hvis man kan nøjes med øl & vand). 

Som sædvanlig tildeles et vist antal point pr. deltager fra hver klub. 

Pointsene regnes pr. roet km . , således at fjernest beliggende roklubber får 

flest. Har man lyst, kan man indtjene flere points ved at ro et par gange 

rundt og vise flaget i kanalerne. Pointsene indgår i en lodtrækning om ( 

så vidt vides) en sculler til den heldige klub. 

Der vil også være mulighed for at bivåne starten på en vaskeægte 

langdistancekaproning, idet en sådan med det gode københavnske navn "Port 

of Copenhagen" foregår kl. 14.00 fra Langebro. (Long Bridge?) 

Det forventes, at bådene vender stævnen hjemad ved lS-tiden fra 

Langelinie eller hvor man nu er endt. 

TILMELDING; 

BADEHOLD: 

AFGANG ; 

HJEMKOMST: 

DISTANCE: 

ROCHEF; 

Ingen. Mød blot op med madpakke eller -kurv . 

Sættes ikke på forhånd. kan godt selv aftale på forhånd, 

men alle vil komme afsted, så længe der er plads på bådene. 

Mød op kl. 09.30. Langelinie Lystbådehavn nåes på 1-2 timer 

afhængigt af vejr og overarmenes tykkelse. 

Omkring kl. 17.00, men det bestemmer man selv . 

Langelinie Lystbådehavn Retur ca. 11 km. 

Hele kanalturen er på ca. 17, S km. 

Bjarne Engell. 

17 

Vinterroning kræver enten våddragt eller følgeskab af motorbåd 

eller inriggere. 

Forårs- og efterårsroning kræver ekstremt kystnær roning, 

dvs. at man f.eks. ikke må ro over Svanemøllebugten, men skal 

rundt langs kysten. 

Herudover skal man have redningsvest på. 

Kaj akretten, som vi kender den i dag, gælder til de turbåde 

vi har, dvs. zenith, surfer og fixfax. 

For at ro tracer, skal man have en særlig tilladelse. Denne 

gives tidligt efter SOO km's. roning i turbåde og efter skøn. 

For at ro i 2 ' er en skal begge have kaj akret, eller der skal 

være en instruktØr i båden. 

Der sættes et skilt op, der fortæller om regUlativet. 

Kell Lauritzen. 

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

EFTERLYSNING II. 

Det er vores intention i motionsudvalget at udvide den daglige 

rotur til også at inkludere søndagen. Derfor bliver der en fast 

rovagt hver SØndag. Denne person er tilstede fra klo 1O-1l. 

vi vil gerne have nogle styrmænd, som frivilligt melder sig 

til at ro de dage. 

på den måde kan vi være sikre på at de roere, som mØder op i 

det tidsrum, også konuner på vandet. Der hænger en liste på 

opslagstavlen. Vær venlig at melde jer. Det gør koordineringen 

meget lettere for os. 

TAK. 

MOTIONSUDVALGET. 



KAJAK INSTRUKTION 

Begynderinstruktionen starter mandag den 28. maj for roere, der aldrig har 
roet kajak. 

De r l aves et intensivt kursus fra mandag den 28. maj og 5 dage frem til 
fredag den l. juni. på kurset kan der være 12 deltagere. 
6 starter klokken 17.00 og 6 klokken 18.30. 

på kurset vi l man lære rotaget og roteknikken. Man vil lære at få balance 
båden og blive fortrolig med at ro kajak. 

Før man bliver frigivet, dvs får kajakret, skal man dog være betydelig bed
re til a t ro, end det et ugekursus kan give. Man skal så l edes en tur i Kø
benhavns Havn og opleve de stående bølger her. Erfaringsmæssigt t ager dette 
et par måneders træning 2 gange om ugen. 

Der er der for almindelig træning mandag og torsdag aften kl 17. 

Før man kan få kajakret, skal man have styrmandsret, og man skal vise, at 
man er i stand til al svØmme mindst 600 meter på åbent hav. 

Da der er fler e, der ønsker at tilmelde sig, end der er pladser , opslås en 
liste på opslagstavlen over for køkkenet. Denne liste nedtages t orsdag den 
17. maj, og der opslås en ny liste søndag den 20 . maj, hvorpå man kan se, 
hvem der er udtaget til kurset. Udvælgelsen vil s ke ef ter medlemsancien
nitet. 

Da frafaldet normalt er ret stort, inviteres de der udtages til kurset 
e t informationsmøde onsdag den 23. maj kl 19.30. Her vil blive nærmere 
degjor t for kajakinstruktionen og arbejdsindsatsen. 

~ 
( 

Kell Lauritsen 

Coaching buiIds chal ac ter 

77 

til 
re-

Langtursroning 

D . 6/4 holdt kredsens rochefer møde. 3: Kate Skavin går ud af kredsens 

hvor vi diskuterede forskellige punkter 

i sæsonens program. langtursreglement 

og "fremtiden". 

Et seriøst. men også afslappet møde. 

hvor vi rochefer fra de forskellige 

klubber fik hilst på hinanden. 

Af vigtige meddelelser kan jeg 

fortælle: 

1: At der stadig er ledige pladser 

på kredsens ferietur til Jugoslavien 

fra d. 20/6 - 8/7 I se opslags

tavlen) . 

Jeg kan anbefale alle at prøve en 

sådan tur. Det er alletiders mulighed 

for at prøve roning et fremmed 

farvand og møde folk fra andre 

klubber. 

Hvis er interesserede. da kontakt 

enten: 

Kate Skavin (Skovshoved R K) 

42 88 89 83 

eller 

langtursudvalg. så hvis der er 

et - eller flere af DSRs medlemmer. 

som er interesserede i at træde 

ind. da kontakt Bente Poulsen 

(Kbh. Kredsens Langturschef) . 

Jeg skulle hilse at sige. at det 

er et både sjovt og spændende 

arbejde. 

løvrigt er alle aktive/ivrige 

medlemmer 

velkomne på vores rochef-møder. 

Det næste bliver efteråret 

(oktober) . 

(Spørg mig om en mere præcis dato 

senere på året). 

Jeg er 

en vis 

iøvrigt blevet ringet 

Hr. Mark Egsmose 

op af 

( tidl. 

DSR-roer) . som nu bor i Viborg. Han 

vil meget gerne kontaktes/ud at ro. 

hvis nogle DSR - roere skulle finde 

Bente Poulsen ( Dragør) på at komme p å de kanter. 

31 53 32 40/ 31 53 40 92 Han kan "fanges" på telefon: 

Sidste tilmelding d. 15/5 (udsat). 

men der er informationsmøde d. 29/4. 

2: Der er igen i år givet dispensation 

til FLAKFORTET . 

Og så har man mins andten også 

lov at ro til HVEN fra Helsingborg

siden ! 

1 1 

86 67 18 98 lpriv.) 

86 67 61 11 (arb.) 

GOD SOMMER 

Jeanette Vestergaard 



en flydeponton simulerer en robåd med varianterne indenfor 

roning til stede. Hver enkelt roer skal foran et dommerpanel 

bestående af en Center-mand plus de implicerede lokale 

juniortrænere fortælle, hvad de i det hele taget VIL med 

roning. 

Desuden skal hver enkelt med egne ord forklare, efter den 

i talienske opskrift, den korrekte måde at ro på. Derefter 

viser roeren det i praksis. Dommerne er i besiddelse af et 

standardiseret skema hvorfra roeren bliver bedØmt. Centeret 

får derved et indtryk af hvem der har den rette indstilling. 

Der bliver tilsyneladende skåret igennem med hård hånd. 

Ydermere bliver de lokale træneres votering sammenlignet med 

Centermandens karaktergivning. 

Citat af Thor Nielsen: "Mennesket undgår helst 

konfro ntationer." "Vi får dermed et indtryk af hvilke trænere, 

der er svage." "Dem har vi ikke så meget brug for." Sådan! 

Det er påfaldende at stort set alle juniorerne behersker den 

velkendte italienske stil. Ikke så meget at tænke- eller koge 

over. Hvis de vil frem, er der et ord som er lov. 

Senere i lØbet af week-enden holdt Thor Nielsen et lille 

foredrag omkring selektionen af roerne. En bemærkelsesværdig 

sidebemærkning "Vælg al tid manden med den posi ti ve 

indstilling, selvom vedkommende skulle ligge lavere i 

iltoptagelse - sidstnævnte er nemmere at rette op på. 

Pesi Leggeri letvægterne så j eg ikke så meget til, men 

kri terierne er de samme. Potentialet er en smule anderledes 

end i Danmark. Der er 40-45 kandidater. Sidste nyt fortæller, 

at de kan stille med 6 landsholdsottere indenfor et par 

sekunder. Tiden for de 2000 m. er uvist, men imponerende er 

det. 

For månederne januar-marts er vandtræningen primært teknisk. 

Vægttræningen er med få gentagelser og med flere omgange. 

I l toptagelsestræning er også et af hovedingredienserne , men 

Thor er af den mening at max. iltoptagelsen ikke må være for 

hØj. Letvægterne ligger på 5,0 5,3 liter 02 /min . 

- og hvad Thor siger, er sandt 

Det er opskriften på guldet l 

Henning Bay 
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Kaproning 

DET FØLGENDE KAN MAN LÆSE 

OM_ HVAD DER KAN SKE NAR MAN 

SOM ENE KAPROERPIGE REJSER pA, 

TRÆN I NGSOPHOLD DET 

STORE U DLAND_ 

Med METTE BLOCH 

til P i ed ilu c<> t u r/retur 

Min katastrofale rejse startede i Kastrup 

Lufthavn, hvor jeg selvfølgelig var 

i god tid, for at kunne få en god plads 

i flyet. Jeg bad den søde dame bag 

skranken, om en plads så langt væk 

fra rygerne som muligt. Hun gav mig 

al venlighed så en plads på første 

række. Nu skal det jo lige siges at 

en plads på første række. Nu skal 

det jo lige siges at en plads på første 

række - IKKE - bare er en plads på 

første række, for som nogen måske 

ved, sidder alle de fine der flyver 

business class forrest i flyveren. 

Ja, som nogen måske kan gætte, så 

kom jeg ganske rigtigt til at sidde lige 

bag de osende fine forretningsfolk, 

der pulsede på livet løs. .. cigaretter 

er nemlig gratis når man flyver på 

fin billet. ..... 

Nå, godt træt hovedet af det 

konstante røgslør jeg havde siddet 

i, i flere timer, ankom jeg til Rom' s 

lufthavn. Regitze (Siggaard ) hav"" 

inden min tur givet mig instrukser 

om hvordan jeg kom til banegården 

herh'a, så det var der ingen problemer 

med. 

Jeg nåede en af de "blå busser", og 

satte mig behageligt til rette, og nød 

tanken om at jeg sagtens kunne nå 

mit tog fra "Roma termini" kJ. 17.25 . 

Nu er det imidlertid sådan, at Rom 

er temmelig trafikeret om 

eftermiddagen, og den bustur der 

ellers kun burde tage 20 minutter, 

tog 40....... med kun 3 minutter 

til toget skulle køre fra perronen, 

tog jeg benene og bagagen på nakken 

og løb alt hvad jeg kunne, og nåede 

da også perronen lige tids nok til 

at se mit tog forsvinde i horisonten. 

Nå, pyt der var jo ikke mere end 

time og 40 minutter til det næste 

tog kørte... ( den kvikke læser har 



nok bemærket ironien førnævnte 

sætning). Jeg satte mig på en af de 

cafe' er der er på banegården og 

slugte fire , fem cappucinoer mens 

jeg så på alle de mærkelige mennesker, 

der piskede forbi. Netop, da jeg var 

'ved at falde i søvn af kedsomhed, 

kom der pludselig 3 amerikanske gutter 

iført deres koner. Samtlige mænd 

havde cowboy-hatte på, røg "Mariboro" 

og drak øl. mens konerne drak Coca 

Cola . De vakte stor opmærksomhed, 

og alle de forbipasserende var ved 

at falde om af grin over de store 

hatte . 

Pludselig 

bag ved 

satte der sig en 

dem . Jeg gloede 

gut lige 

på ham, 

han smilede og viste mig diskret den 

han havde sin fine nye kniv, 

inderlomme . Jeg smilede og nikkede, 

for at sige at jeg også syns' den var 

flot. . . .. så langede han hånden ind 

under den ene mands stol, snuppede 
hans videokamera, og forsvandt i 

mængden. 

Jeg fortalte de stakkels amerikanere, 

der overhovedet ikke havde bemærket 

noget, om episoden, og de var 

selvfølgelig kede af det. 

Heldigvis var klokken nu ved at nærme 

sig tog-tid , så jeg pakkede 

sydfrugterne og 

til perronen. Nu 

der nogensinde er 

har prøvet at stå 

bevægede mig 

ved jeg ikke, 

hen 

om 

nogen af jer der 

helt alene på en 

perron og så at der pludselig kommer 

en mand gående, og stiller sig ca . 

1 cm . fra der, hvor man står? Det 

gjorde ham har altså. Jeg rykkede 

selvfølgelig et par meter . Nå, heldigvis 

kom der tilsidst så mange mennesker 

på perronen, at jeg kunne gemme 

mig i mængden. 

Dette tog var selvfølgelig 10 minutter 

forsinket. hvor er det typisk, når 

nu det andet kørte lige præcis til 

tiden! 

Jeg ankom til Terni uden yderligere 

problemer, men uden at jeg nogensinde 

fik at vide hvorfor, ja så kørte 

bussen til Piediluco altså bare ikke 

den aften. Jeg måtte bide i det sure 

æble og tage en taxa. 

Jeg havde inden min afrejse forsøgt 

at lære en række italienske gloser, 

som jeg fyrede af til taxechaufføren. 

Han forstod da også hvad jeg sagde, 

problemet var bare, at jeg ikke forstod 

et hak af hvad han svarede. Jeg 

havde ikke 

hjemmefra, end 

fået andet at vide 

at jeg skulle dukke 

op nede på rocenteret 
hvor jeg ville være ventet. Og til 

mit store held, så mødte jeg på 

parkeringspladsen, de to eneste 

engelsktalende italienere hele Italien. 

Det var to af Thor Nielsens (TN, 

er cheftræner rosportens mekka, 

pt. Piediluco,red.) trænere, som ikke 

anede hvor de skulle gøre af mig. 

Jeg blev kørt op til Labro, hvor Thors 

kone vistemig vej til Regitze & Ulla's 

(Ulla er Regitze Siggaards romakker 

fra Køge Roklub, red. j lejlighed . 

Der skulle jeg tilbringe den første 

nat, indtil der var plads på "college", 

det sted hvor de italienske 
juniordrenge bor. 

2 4. ];'()orpc: n;orprpPC: T M«'C::'T''R ~tP 

Kaproning 

Sådan gør ~an d~t på itali~nsk 

HENNING BAY, der sidder på den danske letvægtsotter, beretter: 

på foranledning af den seneste tids bØlgegang omkring den 

efterhånden berømte "Annonce", kan det fØlgende tages s o m 

udtryk for hvordan et f o rbund også kan ledes: nemlig det 

italienske. 

Ingen er vel i t v ivl om Italiens norske landstræners succes, 

efter at han kom til rore t i starten af firserne. Med titlen 

DIRETTORE TECNICO CANOTTAGGIO ITALIANO har han således været 

med til at skabe suc cesen letv. 8+, indehaver af guldet siden 

1985. Abbagnale-brødrene i toer m. styrmand som siden 1981 

har vundet 2 OL-guld, 5 VM-guld og henholdsvis 1 VM-sØlv -

og bronze. 

Italienerne beskriver Thor Nielsen som manden med 25 norske 

mesterskaber over en karriere fra 1945-60, bestridelse af 

poster indenf o r det Norske Ro forbund, landstrænerjob i Spanien 

1976-80 og derefter jObbet i Italien. 

Just hjemkonunet fra et træningsophold i Piedi1uco, stedet 

hvor det Italienske Rocenter holder til, har jeg fået en 

fornenunelse af hvordan tingene kØres på disse breddegrader. 

For at sætte det hele i rette perspektiver det vist rigeligt 

at fortælle at cent eret har 6 Fillipi-ottere samt et par 

Empachers af ældre dato ligge nde. Dertil konuner de andre 

velkendte bådtyper. I stil med hjemlige forhold afholder 

centeret s amlinger for landets bedste roere. Der er fire 

grupper: 

week-end 

let, tung, s en.-B samt juniorerne. Disse har en 

til rådighed i hver måned . Simplere kan det vist 

ikke gøres . 

En junior-samling faldt sanune n med trænings opholdet. 

Fredag mødtes alle roe rne, blev indlogeret på det nærliggende 

sportscollege h vorefter alle k o m en tur på vandet. We ek-enden 

gik både med vandtræning , fysi s ke samt p s yko logiske te s ts. 

De fysiSke tests kender d e fleste kaproere : 6-min. i ergometer 

samt f o rSkellige submax. Desuden en vægttest. Den psy kologiske 

e r straks mere snedig. Centeret har en lille svønunehal, hvori 
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4. "Pædagogen" 

Pædagogen skal primært bruges i forbindelse med fejlretning og i mindre omfang 
i forbindelse med tildeling af roret. 

Der bliver en mindre gruppe af erfarne instruktører, som får "pædagogret", men 
der vil altid være mulighed for at komme med ud som 2. instruktør - benyt dig af 
det - specielt inden vi bliver oversvømmet af kaniner. Navnene på de 
instruktører, der har "pædagogret", vil blive opslået ved pulten. 

S. Roret. 

Roret gives enten i båden eller fra "Pædagogen" af en mindre gruppe 
velkvalificerede instruktører - navnene vil blive opslået ved pulten. Roret gives 
normalt efter ca. 6-7 instruktionsgange, men kun hvis de tilstrækkelige 
kvalifikationer er til stede. 

6. Instruktionskort 

Forefindes på pulten - husk at udfylde dem. På instruktionskortet noteres om 
kaninen kan svømme 400 meter. 

Inden 3. instruktionsgang skal der ses kvittering for indbetalt kontigent. Dette 
noteres på instruktionskortet. Der betale som vanligt kontigent for 3 mdr. Evt. 
for meget betalt kontigent reguleres over den følgende opkrævning. 

7. Kaninudvalg 

Der vil igen i år være et kaninudvalg, som står for kaffe m.v. mandag og onsdag. 
Der opkræves i år et symbolsk beløb. Nye kaniner er meget velkomne til at 
deltage i kaninudvalgets arbejde. 

8. Instruktionsudvalg 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte instruktionsudvalget, som 
består af: 

Michael Hansen 
Malene Hasse 
Helle Anette Nielsen 
Kirsten Ringgaard 

Tlf. 31 353455 
Tlf. 31 21 6446 
Tlf. 31 81 30 13 
Tlf. 31 642425 

03/04/1990 
Instruktionsud valget 

Lidt af hvert 

ARRANGERER 

DSR 

UNIVERSITETSMATCH ? 

Mon det lykkes igen år at 

gennemføre Universitetsmatchen ? 

Grundet forskellige forviklinger 

de sidste par år vedr. grundig 

planlægning, afrejsetidspunkter m. m . , 

har denne match ikke været afviklet 

siden 1987. Vore ro-kammerater fra 

Aarhus Studenter Roklub regner 

med at matchen bliver gennemført 

år og at vi DSR står for 

arrangementet ! 

ASR AREBLADET Nr. I, er flg. 

at læse: 

HÆSBLÆSENDE RÆS. 

Hvordan ligger ASR -landet i år -

er der stemning og kampånd 

klubben for at tage 8' er kampen 

op med København og Alborg ~?? 

Hvis stemningen er positiv, kræves 

det blot. at en LEDER kommer ud 

af busken, og at de MENIGE ROERE 

skriver sig på listen og overholder 

mødetidspunkterne på Brabrandsøen . 

Til skræk og advarsel inviterer DSR 

os til ræs med efterfølgende fest 

i løbet 

- Av! Lad nu hellere mig ro, skat. 

TIL ALMINDELIG SKRÆK OG ADVARSEL 

.st~~ 
-ø.~.~ 

LØRDAG 14. APRil 1990 26 

PYROMAN BAG 
BRAND I ROKLUB 

Bor FREDERIClA: En eksplosiv brand 
lagde dele af Herre Roklubben på Øster 
Strand i Fredericia l rumer natten til 
torsdag. En hurtig indsaIS reddede dog 
robåde for flere hundrede tusinde kroner. 

Politiet har fastslået, al det er en pyro
man, der stAr bag branden. Der er tilrette
lagt et bål ved nogle paller, som stod 
stablet ved klubhuset. mdtu.s 

NYT REDAKTIONSUDVALG! DSR. 

Fra næste nummer får klubbladet et 

redaktionsudvalg ti I varetagelse af alle 

mulige opgaver i DSRs regi . 

Den ansvarshavende redaktør: Mette 

Bacher Jensen , slipper læserne IKKE 

for, men da denne har fået flere 

spændende opgaver, hovedsagel igt ved 

Bagsværd Sø's omegn, kommer det ind 

imellem til at knibe for hende at være 

DSR ved alle de spændende 

arrangementer, der sker sommerens 

løb. 

Derfor et. i roning meget alsidigt, redak-

tionsudvalg. 

Det nye udvalg kommer pt. til at bestå 

af : Bjarne Engell (DSRs tid!. redaktør). 

Susanne Agersnap, Bo Leth-Espensen, 

Susanna Hansen og Helle Anette Nielsen. 

Nærmere præsentation sker næste 

nummer, 

2S 



Lidt af hvert 
Kendt ropige om 

passi'V rygning: r-----------------------------___ 
Rygerne pådutter os dårligt helbred 

Foreningen _Hen-Ry. -
det ml betyde .hensynslø
se rygere-. At en forening 
kan være så pinlig at anke 
til menneskerettigheds
domstolen, at nogle virk
somheder ikke mener, at 
det er rimeligt, at ikke
rygere skal svines til ind
vendigt. det er mig en 
gåde. Det burde netop 
være en menneskeret at 

slippe for røg. 
At ryge på arbejdsplad

sen kan sammenlignes 
med. at jeg gik ned til 
farvehandleren og købte 
den mest giftige maling på 
markedet. PI min arbejds
plads åbnede jeg så bøtten 
og lod lugten sive. Folk 
ville brokke sig: Det lug
ter, det svider i øjnene, jeg 
fAr ondt i hovedet, det 

kradser i halse.n - og til 
sidst udbruddet: Jamen 
det er jo farligt at indånde. 
Det er præcis det samme, 
som nAr rygerne forpester 
verden for os. 

Kære rygere: I pådutter 
mig et dArligt helbred. Ryg 
derhjemme. 

Mette Bloch, 
Vadgånf$oej 24J, Søborg. 

Verdensmestre 

Københa'Vns Ha'Vn_ 

Rygterne siger at de italienske 
verdensmestre i letv. otter, 1989, bliver 
trækplastret ved året Københavnerstafet, 
der finder sted i Københavns Havn d. 
28. -29. april . Spændende bliver det, 
om vor letvægts otter, der sidste år 
tog sig af sølvet, får revance over de 
stærke italienere. På den danske 
letvægts 8+, er DSR repræsenteret ved 
Bo Vestergaard, der har siddet på 
otteren siden 1988, og Henning Bay, 
der i år for første gang er med på den 
stærke otter. Bay har ellers i de senere 
år været landsholdsroer iletvægts 4-. 
DSR bliver yderligere repræsenteret 
ved Morten Tibian på hold med sidste 
års Danmarksmestre fra Lyngby Roklub 
(tung klasse) . En anden DSR otter er 
også at finde i havnen, idet nogle af 
sidste års begynderoere forsøger sig 
i rosportens flagskib modsat de små 
bådtyper, som de for det meste ror 
i. 
På spindesiden er DSR med på et stor
favorithold . der består af Ulla Fogh. 
Lyngby Dameroklub, Mette Bloch, Mette 
K. Hansen & Regitze Siggaard. 
sidstnævnte tre er DSRs stærke letvægts 
damer. Et veteranhold med Susan 
Hansen. Fredensborg. Mette Bacher 
Jensen. Jette Larsen & Marianne Henney. 
er også at finde i havnen den samme 
week-end. De tre førstnævnte 
veterandamer vandt sammen med Bibi 
Morbech, bronze ved World Masters 
Games i fjor. Også på styrmandsfronten 
er DSR repræsenteret. 
For de stærkeste damer er ro-debutant : 
Gitte Geisler Rasmussen. cox., medens 
Frk. Susanne Agersnap forsøger sig 
i at styre de jævnaldrende damer i 
veteranklassen . 

Endelig er Bibi Morbech at finde som 

styrdame for et erfarent veteranhold 

fra andre klubber. 

Der startes således: 

Lørdag d. 28. april: 

KI. 15.00 Damer 4X+, 6,7 km. 

kl. 15.45 Herre 8+ . 6,7 km. 

Lørdagens løb afvikles som enkeltstart 

med ~ minut mellem hver start. 

Søndag: 

KI. 10.30. Dame 4X+, 400 meter spurt, 

parvis. 

KI. 11. 00 Herre 8+ . 400 meter spurt. 

parvis . 

KI. 11.30 Dame 4X+. 6.7 km. langdistance . 

,. heat. 

KI. 12.00 Herre 8+. 6 . 7 km-

2. heat. 

ALLE DSRs MEDLEMMER HAR STOR 

MULIGHED FOR AT FØLGE ARETS FØRSTE 

KAPRONING FRA ISLANDS BRYGGE. 

TAG IND OC HEP pA JERES KLUBKAMME

RATER ! 

Praktiske forhold i forbindelse med instruktion 

1.lnstruktionsdage 

Som sædvanligt er der instruktion mandag og onsdag aften k!. 17.00. Endvidere 
vil der være instruktion kl. 18.30 fra den 2/5. 

Som noget nyt forsøges der med instruktion søndag og evt. fredag/lørdag. Der 
kan dog kun tilmeldes kaniner i det omfang, der er instruktører, der ønsker at 
instruere de pågældende dage. 

Man instruerer de dage, man har bundet sig for, men er selvfølgelig mere end 
velkommen til at komme mere. Bliver man forhindret i at instruere er det 
instruktørens ansvar at finde en afløser. (telefonliste over samtlige instruktører 
hænger i bAdhallen) 

2. Kaninens første møde med DSR 

Den 1. gang en kanin møder op i DSR skal følgende ske: 
• Rundvisning 
• Orientering om klubben - hvor finder man inf%pslag m.v. 
• Udlevering af den lysebIA bog samt girokort (findes i døren lil kontoret) 
• I basin + ud at ro. Hvis dette ikke er muligt skal kaninen skrives op - se 

næste afsnit. 

3. Protokol 

For at fA lidt bedre styr på hvor mange kaniner der kommer de enkelte dage og 
dermed et bedre overblik over hvor mange instruktører vi har brug for, ligger 
der pA "pulten" en instruktionsprotokoJ. Protokolen skulle sAledes gerne blive 
en hjælp for alle. Den skal fungere pA følgende vis: 

a . NM en kanin har været ude at ro, indføjes navnet i protokolen for den 
dato, kaninen ønsker næste instruktionstime. PA denne måde er kaninen 
sikret, at der er plads den pAgældende dag. 

b. Skulle der en enkelt dag være for mange kaniner i forhold lil instruktører, 
er det de kaniner, der er skrevet op, der kommer først ud at ro. 

e. Møder en ny kanin op uden at komme ud at ro, bliver denne blot vist 
rundt og skrevet op til den første instruktions gang. Det tilstræbes dog, 
at alle kommer ud at ro første gang. 

d. Bliver en kanin forhindret i at komme til instruktion skal der meldes 
afbud. Man kan udlevere et "tandlægekort" (ligger pA pulten), hvor DSR's 
telefonnummer står opført. Husk at oplyse om dette. 

e . Der kan kun reserveres plads til en instruktionstur ad gangen. 
f. Evt. instruktion fredag/lørdag/søndag ses i sidste afsnit i protokolen. 

fortsættes 

æ/04/1990 
Instruktionsud valget 



Motionsroning 

1990 ( Bededa..g) . 

For de, som ønsker at se lidt mere lØvspring end hvad byen 

kan tilbyde, er der mUlighed for at komme ud og ro på 

FuresØen. Vi låner både i FureSØens Roklub og ror til Holte 

Roklub, hvor vi spiser vores medbragte mad. Turens længde 

vil være omkring 8 km. 
Turen starter kl. 11.00. 

(Furesøens Roklub v. Furesøbadet, Fredensborgvej 101). 

For de som er i tvivl om vejen dertil, vil der være fælles 

afgang fra Svanernøllen Station kl. 10.00. 

Der er et begrænset deltagerantal på 26 personer, så hold 

øje med opslag i DSR. ; _ 

I-~~ /h~-IV·r~..vc..e 
Bådehold vil blive sat tirsdag d. 8. maj. 

APRIL: 

28.-29. KØbenhavnerstafet. Kalender 
MAJ: 

03. 

4. -6. 

05. 

5.-6. 

08. 

08. 

11. 

1S. 

Tidspunkt, se DSR-blad. 

Børnepasningsmøde i DSR 
kl.19.00. 

Kanindræberweek-end på 
KulIen. (Instr.udvalg). 

Tilmeldingsfrist til 
Langdistancekaproningen: 
POC slutter. 

Fyns Regattaen på 
Odense Kanal 

DSR-orientering om 
Pinsetur. 

Bådehold til LØvspringstur 
sættes. 

LØvspringstur 

Tilmeldingsfrist til 
DFfRs Langtur på sogne-
c...: ............. ...:1 ..... '" .... , . .... +- ..... ,.... 6 

16. 

19. 

19. 

19.-20. 

19.-20. 

22. 

24. 

26. 

Kanin-orienteringsmøde 
i DSR klo 20.00. 

Langdistancekaproning 
Port of Copenhagen 

Rosportens Dag 

Forårs Regatta 
Bagsværd Sø 

Vandretur på Skåneleden 
(Et DSR-arrangement) 

Tilmeldingsfrist til 
Nattergaletur på FuresØen 
slutter. Møde kl. 20.00. 

Kristi Himmelfartsdag. 
Tur til Struckmannsparken. 

Nattergaletur på 
FuresØen 
(Et DSR-arrangement) 

Nog I e ko.-n.-nentarer ti I referatet af 

.-ned I e.-ns.-nødet DSR d. 6/3 . 

MEDLEMSMØDE EN DØD SILD 

eller 

Er DSRs .-ned I e.-n.-ner 

Af Mogens Haut. DSRs Husforvalter . 

Vor kære redaktrice med flere 

er lettere fornærmede eller 

forargede over det forholdsvise 

ringe fremmøde til medlemsmødet 

d. 6. marts. Personligt havde 

jeg ikke ventet flere, og jeg 

synes egentlig, at 30 fremmØdte 

var et pænt fremmøde. 

Det er svært at kommunikere, 

det kræver både noget af 

afsenderen og af modtageren. 

Det er 

afsenderen 

ikke 

har 

nok 

de 

intentioner, hvis 

at, 

bedste 

vedkom-

mende ikke er i stand til at 

fange modtagerens interesse. 

I dette tilfælde havde nogle 

af bestyrelsesmedlemmerne 

mægtig intention og blev meget 

skuffede over, at så få delte 

deres entusiasme og var 

interesserede i sæsonens store 

planlægning. Det kunne jo være, 

at medlemmerne i virkeligheden 

var 

den 

meget godt tilfredse 

information, der 

med 

sker 

gennem bladet og de utallige 

opslag. 

så jeg tager det som en 

tillidserklæring fra 

medlemsskaren om, at de er 

tilfredse med den information 

de modtager på anden vis. og 

27 

en slatten 

at de er 

tilfredse med 

som bestyrelse 

hob 

det 

og 

? 

arbejde, 

diverse 

udvalg udfører. Når man tager 

i betragtning hvilken 

aktivitet, der er i klubben. 

synes jeg, det er grovt at 

antyde, 

slatne. 

at 

De 

medlemmerne er 

fleste kommer 

her for at dyrke idræt og dyrke 

klublivet på verandaen.De 

kommer ikke for at hØre de 

samme ting, som blev debatteret 

sidste år, blive vendt endnu 

engang. Dermed ikke være sagt, 

at medlemsmøder ikke kan have 

deres berettigelse; men de 

har en forkert form. og de 

berettiger ikke, at man for 

eksempel aflyser 

lagte gymnastik. 

den plan-

Nu overværede jeg kun sidste 

del af mØdet, men af Mettes 

referat i bladet kan jeg se, 

at for et nogenlunde kvikt 

medlem var der meget lidt nyt 

under solen, som ikke fremgår 

af opslag og medlemsblad. op

lysninger om, a t der pt. er 

11 gymnastikhold, er 

"sensationelt", at 

instruktionsudvalget planlægger 

et kursus på KulIen ses 



tydeligt i bladet,og er iøvrigt 

ingen nyhed for den vågne 

instruktør, der har fingeren 

på pulsen, og a t Lise har 

planlagt en morgenmads tur fØr 

standerhejsningen, fremgår med 

al tydelighed både i blad og 

på opslagstavle. 

Selv skulle jeg fortælle om 

kØkkenets fremtid; men det 

havde uhyre ringe interesse, 

så vidt jeg iagttog, også hos 

redaktricen . Og det er da i 

orden, jeg tager det som tegn 

på, at medlemmerne regner med, 

at den sag bliver ordnet til

fredsstillende. 

Desværre overværede jeg ikke 

den del af mØdet, hvor der 

var kritik af rengØring i bad 

og sauna. Jeg kan dog nu 

oplyse, at 

gulvet både 

normalt bliver 

hos damerne og 

ved saunaen gj art rent 2 gange 

om ugen, men at det er 

forbavsende, hvad der bliver 

smidt på gulvet i form af 

papirhåndklæder, rosiner, 

hæfteplaster og lignende, som 

meget hurtigt gør lokalerne 

lidet indbydende. 

Information er nødvendig. 

Men bestyrelsesmØderne er åbne, 

og alle interesserede kan 

overvære dem. Mette er således 

velkommen til at skrive en 

beretning om mØderne. 

Og referaterne bør selvfølgelig 

offentliggøres. Alle er 

velkomne til at stille 

spØrgsmål til bestyrelsen og 

til udvalgene. 
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Endnu et fors lag: Hvad med 

nogle gode interviews med 

til borende spørgsmål 

bestyrelsesmedlemmer. Det kunne 

måske skabe debat og bringe 

svar på mange 

Men min mening 

medlemsmøder i deres 

spørgsmål. 

er, at 

nuværende 

form er tidsspilde, og at de 

er ensbetydende med en dØd 

sild. 

Mogens Haut. 

VIGTIGT 

DEAD-LI NE på naeste 

nummer af DSR-bladet: 

Mandag d. 14/5-90 

kL 23.59! 

naeste nummer kan 

medlemmerne laese o m: 

Bådedåben V'ed 

Standerhejsningen . 

Mette B loc:h -s fort

satte beretn i ng om 

turen ti I I tal ien . 

Birger Rinds konk lu 

sion på "annonee

sagen! 

D iV'erse kaproninger. 

og meget andet ... 

FØDS ELSDAGSFEST 

Lørdag den 16 

k~. 18.00 
Velkomstdink 

• • 

Festmiddag med vine 
Kaffe 

Levende musik 
etc. 

Prisen er en dnu ikke fastsat, men vil 

frem gå af opslag samt af næste blad. 

Deltagerantallet vil blive begrænset til 

150, så meld dig til allerede nu - enten 
i bare n e lle r sk riftli gt til klubb en . 
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BØRNEPASN I NGSORDN I NG NU 

Her.-ned g i'Ves bolden op ti I 

B ø rnepasningsordning 90. 

H'Vor .-nange er 'Vi ? 

H'Vilke dage skal ordningen fungere? 

H'Vor .-nange babysittere er der brLlg 

for pr. dag ? 

Skal 'Vi bruge 'Vagtl ister og deltager

lister og h'Vordan .-ned til.-nelding/afbLld? 

ALT DETTE KAN VI FA AFKLARET 

VED AT MØDES: 

TORSDAG d. 3. MAJ kl. 19.00. 

4- .. 

ET UI GENKENDELIGT MEDLEMSMØDE. 

Jeg er meget ked af at erfare, at mit budskab og mine holdninger , som jeg 

udtrykte det på medlemsmødet d. 6 . 3.90, åbenbart er blevet misforstået af 

nogle . Det virker i hvert fald sådan, når man læser referatet af mødet i sidste 

nummer af DSR-bladet. 

Derfor til opklaring : 

Jeg orienterede om alle de motionsture, der er planlagt indtil nu for sæsonen 

I se iøvrigt også midtersiderne i martsnummeret af DSR -bladet) . 

Desuden v iste jeg en stor kalender, hvor de fleste arrangementer er skrevet 

ind . Den hænger nu i Slyngelstuen, - der vil senere komme et EDB-udskrift 

med samtl ige arrangementer . 

Senere på aftenen blev instruktionen år diskuteret. Det er ingen 

hemmelighed, at jeg har været uenig med Michael Hansen om den måde, 

instruktionen kørte på sidste år . Derfor spurgte jeg til om han havde tænkt 

sig at planlægge den på samme vis i år. 

modsætning til Susanne Agersnap mener jeg, at det er et vigtigt 

diskussionsemne, da introduktionen I instruktionen betyder meget for de nye 

medlemmers holdning til klubben. Og jeg mener også, at medlemsmødet - hvor 

alle kan deltage, er det rette sted at tage en sådan diskussion. 

Helle Halberg og jeg nævnte den anledning et forslag om at holde 

instruktionsfri en måned for at nedsætte belastningen på de enkelte 

instruktører. Dette blev desværre totalt misforstået og refet-eret som tvungen 

instruktion *. 
løvrigt håber jeg, at referater af møder o.a. her i bladet ikke i fremtiden 

skal være anledning til. at jeg er nødt til at skrive et svar som dette . 

Med venlige ro-hilsenet

Lise McNamara 

* Jeg har iøvrigt fuld tillid tit instruktionsudvalget og det store arbejde de 

gør 



EN L~SERKOMMENTAR 

Pernille Jørgensen, tidl, bestyrelsesmedlem mener: 

Jeg har moret mig meget godt med at følge med i "Annonce"-sagen, hvor 

jeg synes, at Birger Rind burde have givet Mette Jensen en undskyldning, 

Nu synes jeg imidlertid, at det er Mettes egen tur til at vise, at HUN 

besidder så meget mandsmod, at hun tør give en undskyldning. 

Anledningen er et afsnit 

side 6 linie B til 15 . 

referatet fra Medlemsmødet i aprilnummeret, 

I det pågældende afsnit refererer Mette 2 bestyrelsesmedlemmers mening, som 

værende det stik modsatte af, hvad de sædvanligvis står for , og endvidere 

er tonen i pågældende afsnit - synes jeg - temmelig hånlig. 

Jeg var ikke til stede ved mødet. men henvendte mig straks til de refererede 

for at få bekræftet om de vitterligt havde foretaget denne kovending. Det 

var ikke tilfældet. og andre tilstedeværende har tilkendegivet. at de heller 

ikke opfattede det således. 

Videre er tiltaleformen - to kvinder - både nedgørende af kvindekønnet 

- hvad jeg gerne personligt vil have en undskyldning for, og dels er det 

en meget kritisabel måde at rette kritik på, når der rent faktisk er 3 kvinder 

bestyrelsen. Hvem af de 3 er de 2 Den 3. må føle sig noget 

mistænkeliggjort. Ordentlig presseetik må kræve, at kritik med en så snæver 

målgruppe er med navns nævnelse. 

Med venlig hilsen 

P"!rnille Jørgensen 

KAN I N OR I ENTER I NGSM0DE: 

ONSDAG D. 16. MAJ k1.20.00 

Motionsudvalget gennemgår nogle af sæsonens arrangementer med papir- og 

lysbilleder. 

Eksempelvis kan nævnes : Kanindåbl Juleroning . 

Vi ses. 

Motionsudvalget . 

30 

Rosæsonen 

er igang. Takket være en vejrmæssig god start er der allerede aktivitet på alle 
fronter. 
Kaproerne forbereder s ig til en forhåben tlig god sæson på træningslejre i påsken. En 
del roere , der er tilknyttet Danmarks Racenter, er i Italien, mens resten har slået 
sig ned i Rocentrets lokaler ved Bagsværd Sø. 
Instruktionen er startet, og med den tilstrømningen af nye medlemmer. Heldigvis er 
der netop gennemført instruktørkursus med mere end 20 deltagere, så instruktionsud· 
valget håber (og tror), at instruktørkapaciteten rækker. Kaninmodtagelsen vil fungere 
på samme måde som sids te år. 14 medlemmer har påtaget sig opgaven med servering 
for de nye kaniner mandag og onsdag aften. 
Motionsarrangementeme er allerede fastlagt. Som sædvanligt venter vi, at tirsdag og 
torsdag bliver de store rodage, men også søndag formiddag er der nu bemandet med 
rovagte r. Så har du lyst til en søndagstur i det forhåbentligt konstant gode vejr, så 
mød blot op ved pulten k!. 10.00. 
Årets første lWlgtursarrangement er løbet af stab len. 24 roere er taget til Berlin i 
påsken under Bente Kjøllers kyndige vejledning for at ro i lånte både der. Har du 
lyst til langtursroning, så hold dig orienteret via opslag eller tal med Jeanette. Der 
kommer til at ske meget på den front. 

Som I vil se, er rammerne for en god sæson 1990 lagt. Så nu mangler vi blot, at I 
tager jer sammen og udfylder disse. 

Jeg skrev lidt i sidste medlemsblad om initiativer. Selvom meget er arrangeret, er 
der stadigvæk god plads til (og god brug for) dine - såvel inden for "rammerne" som 
udenfor. Fredag - lørdag og alle hverdage før k!. 17.00 er stadig "ubesatte", så der 
er gode muligheder - også for dig! 

Materiellet er, takket være en stor indsats fra materieludvalget, stort set klar til 
brug. Mange medlemmer har opfyldt deres arbejdspligt ved reparation og klargøring 
af bådene. Når man ser på det, der foregår i bådehallen, må man sande, at vi er en 
studenterroklub - på godt og ondt. Reparationer udført af medlemmer med et varie
rende antal tommelfingre, hyppigt i nærheden af de IO, bringer ofte ordet "held " 
frem på ens læber i forbindelse med resultaterne. 
For at lette lidt på dette, har vi besluttet igen at ansætte en både mand i klubben. 

Den 17. april starter Kim Knudsen i DSR. Kims opgaver bliver mange. Udførelsen af 
større vedligeholdelsesarbejder på bådeparken, såvel på Bagsværd som i Svane møllen, 
samt vedligeholdelse og ombygninger på klubhuset vil nok blive blandt de mere 
synlige. Men også på mange andre områder er jeg overbevist om, at det vil betyde 
meget for klubbens daglige liv at have en erfaren håndværker til rådighed. - Men 
husk lige at reglen om, at den, der opdager/ forvolder skader på bådene, fOl'søger at 
reparere, stadig gælder. 
Tag godt imod Kim og samarbejd, så ledes at vi kan få den vedligeholdelsesmæssige 
stand for såvel materiel som hus hævet. 

Ombygningen har vi talt og skrevet meget om. Som I vil se i dette blad, er bygge
ansøgning for køkkenet indsendt, så nu venter vi blot på myndighedernes startsskud 
for arbejdets begyndelse. 

Henning. 
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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 
be.talingsfrist 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 udmeldeise 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, Dg ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse. idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

r 

OBS. IKKE AU1'OMATISK 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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E:iOO }:J3BENHAVN B 

Or-ie-nte-r-ingE31øb 1990 

Løbstype Skov Arrangør 

29/4 B Sverige OK 73 

6/5 C Joos trup Vang Ballerup 

11 /5 D-stafet Stenholt Vang Hillerød 

13 / 5 C Ravnsholt KF'IU 

20 / 5 D-stafet HOF 

24 / 5 Sil-stafet Aggebo-Grltsted OK Nord 

26/5 Sprint Geelskov OK øst 

27/5 99-stafet Rudeskov OK øst 

2017 
2117 3 dages Nordjy lland 
2217 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: lIød op mellem ~ l . 10 og 12 

Øvrige løb: Johan Frydendahl Uf. 31 63 08 11 (arb. ) 
BredeBvlnget 42 

(14 dage før) ~830 Virum 42 85 86 05 (priv) 

·- .. -." : :_ ::_: 

~.,.o '0"1-. > 
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H 'Vorfor ~ !:2.!:. ? 

En knæskade betød, at jeg måtte prøve roning for at genoptræne knæet, 
fortæller Lasse Altmann, 214 år og Skytte. Lasse læser H. A. på Handelshøjskolen 
og startede med at ro i DSR i efteråret 1989 . En af Lasses venner, der læser 
på Landbohøjskolen. begyndte samtidig med en del studerende derfra, at gå til 
vintertræning flere gange om ugen i roklubben. 

Vi var et helt team, der fik interesse i at prøve kaproning. Jeg begyndte 
ligefrem at KUNNE LIDE den hårde træning, fortæller Lasse Altmann . 

De nye roere, inclusive Lasse, debuterede iøvrigt ved Forårs Regattaen d. 
20. maj. Mod så hårde modstandere, som den danske sølv-Ietvægts-otter og et 
godt roende mandskab fra Bagsværd Roklub. var Lasse Altmann & Co. som ventet 
chanceløse. Alligevel gav debuten "blod på tanden", så holdet har valgt at 
fortsætte den megen træning i otter 3-5 gange om ugen. 
- Jeg synes iøvrigt at det har været en rigtig dejlig tid , siden jeg startede i DSR, 
og at især vintertræningen med de mange nye, gav kolorit på tilværelsen. 
- Måske ender VI engang i verdenseliten, slutter Lasse af ... . I Hvem ved?). 

Og der 
gik starten". 
Træneren 
opmuntrer 
og oplyser 
r oeren under 
testen, der 
fandt sted 
i DSR's 
vægtlokale 
i januar. 
Foto:MBJ 
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JAN PALM0 & PER ARNOLDI VISTE GODE TAKTER VE~ F?RARSREGATTAEN: 
De to letvægtsroere vandt to sejre ved regattaen, der løvr.lgt h.avde mange nye 
DSR-roere til start for første gang. Læs alt om re~attaen Inde I bladet. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Roning på mode .... Leder v. Formand Henning ............. . 

HALLO, HALLO fra Køkkenudvalget ......................... . 

Måneskinstur v. Motionsudvalget ......................... . 

KØbenhavnerstafetten v. MBJ ............................. . 

3 

4 

5 

6 

DSR-besØg i Berlin ................... . .................. . 9-10 

Tak for opbakningen, Mette ... v. Birger Rind ............ 11-12 

Er elskov bedre end langsom roning ?.................... 13 

Odense Langdistanceregatta v. Hans Henrik Larsen ......... 14-16 

Hvem er "SVANTE"? v. Jeanette Vestergaard................ 17 

Hjælp til selvhjælp v. Motionsudvalget................... 18 

Mette Bloch's fortsatte beretning fra Italien ........... . 

Huskede du lygten? v. Bjarne Engell, .................... . 

Lidt af hvert ........................................... . 

Forårsregattaen . v. MBJ ................................... . 

Præsentation af den nye redaktion l ..................... . 

19-20 

21-22 

23-25 

26-28 

29 

FFFFFFFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 30 

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 o~erskridelse 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 udmeldeise 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 ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me1delelser 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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"FRA FIREREN "FRUEN"s FÆRD FORLEDEN". 

Fem fr-iske frøkener/fruer fik forleden formiddag fireren: "FRUEN" frem 

fra flådens flade. 

Fik fartøjet friskt fra flydeponton. flød fantastisk fint. 

Formodentlig fornemmede furierne forårets friske fyrighed fra første færd. 

Fra "Frihavnen" foregik forsommerens første feberagtige finale for fyrre 

feminister. 

Fruer/frøkener/fruentimmere/furier. Flotte. fantastiske figurer. fikse 

faconer. flade. fyldige. f rodige. forelskede. fraskilte. fasttømrede. 

forlovede. feminine flokke. foretog flydende fremdrift forleden. 

Flere favoritter fornemmede førstepræmien. Forlod fantastisk frækt 

forsamlingen. "FRUEN"s førstedamer fattede febrilsk fire-hændigt forkene. 

Fagert fratrak fruentimmerne fireren fra "Frueklubbens" frøkener. 

forfulgte forventningsfuldt favoritterne. 

Formaninger fra firerens førstestyr-frøken: "Fagerfnap" : Fat forkene. 

finker - følg føreren". I Fra Fredensborg!). 

Fælles følte flokken farvandets fossen. 

Fødder fugtedes. "FRUEN" fyldtes . Firerens flydeevne forsvandt. 

Fruentimmerne forudså faren. Forlod fartøjet frivilligt. 

Forbigående fodfolk fornemmede faren for forsvundne feminister. Frelste 

forpustet "FRUEN"s finker forsvarligt fra farvandets forurening. 

Fem forbavsede frøkener/fruer forstod forkomne forliset. Friske frømænd 

fremkom forbløffende forsinket. 

FY! 

FØj! 

Fik "fruerne" fuldtalligt fragtet frem for flådebasens finbad . 

F I NALE: "Finkerne" forventede faktisk flidspræmie for frisvømmerprøve! 

MBJ maj/90. 

Roni ng 

lader til at være kommet på mode igen. Fra mange klubber landet 
over høres om en god tilstrømning af nye medlemmer. 

DSR kan heller ikke klage. Ser vi tilbage, var vi pr. l. ~ktober 
1988 464 aktive medlemmer, pr. l. oktober 1989 713, og nar man 
ser, at der allerede er over 150 kaniner til instrukt i on, er det 
nok et sikkert gæt, at medlemstallet vil passerer de 900 iår. 

Det rejser naturligvis s~ørgsmålet, 
antal medlemmer? bygningsmæs sigt og 
ikke de helt store problemer. Mange 
mi, hvilket giver mulighed for at 
faciliteter. 

om vi kan rumme et så stort 
materielmæssigt forventer jeg 
medlemmer giver en god økono

investere i og udbygge vore 

Men nu er roning ikke blot et spørgsmål om at tilvejebringe et 
vist antal sæder. Det drejer sig nok så meget om, at kunne tilbyde 
et klubliv, der gør DSR til andet og mere end et sted, hvor man 
"køber" sin motion. Skal dette klubliv vedligeholdes og udbygges, 
kræves en stor frivilli~ indsats fra såvel gamle som nye medlem
mer . på de primære omrader - instruktionen og motionsroningen 
ser det ud til at gå godt, mens der omkring de sociale aktiviteter 
godt kunne bruges en ekstra indsats. Jeg tænker her især på på 
driften af køkkenet og afholdelsen af fester. Jo flere, der tager 
en hånd med, des mindre indsasts kræves der af den enkelte. Har du 
lyst til at yde en indsats på et af disse områder, så henvend dig 
blot til et bestyrelsesmedlem, der så vil sørge for, at du kommer 
i kontakt med de rette mennesker. 

Der er in~en aktuelle planer om at forsøge at begrænse medlemstil
gangen, sa tag du blot vennerne med i DSR og given hånd med ved 
deres introdukktion til klublivet. 

Der sker stadig en masse i klubben på alle fronter. på festsiden 
er vi langt fremme med planlægningen af klubbens fødselsdagsfest, 
der i år holdes den 16. juni. Det er lykkedes festudvalget at 
sammensætte et program med god mad leveret af Jytte og levende 
musik ved Nivå bigband. Prisen bliver 190 kr. pr. person . For at 
få arrangementet til at passe ind i lokalerne, har vi besluttet at 
begrænse deltagerantallet til 150. Tilmeldingslister er opsat i 
baren, så hurtig tilmelding tilrådes. 

Sidste nyt fra ombygnings fronten: Nye vinduer er bestilt til 
verandaen. Vi forventer at få dem leveret umiddelbart efter fød
selsdagsfesten, hvorefter Kim vil gå 19ang med at sætte dem i. 
Byggetilladelsen til køkkenet burde være kommet fra kommunen, så 
det kan nu kun være et spørgsmål om kort tid, fø r v i kommer igang 
for alvor. 

Henning. 



HALLO, HALLO 
en spørg e sang fra Køkkenudvalg e t 

Forleden holdt køkkenudvalget et møde med Formand Henning. Her di s kuterede 

vi bl . a. køkkendrift n u og i fremtiden. 

Men vi kunne og s å godt tænke os at høre. hvad DU synes om den sag. 

Der er vi st ing e n tv iv l om, at på dage med akt iv itet i køkkenregionen el' der 

mere liv og atmosfære i k lubb en; med andre ord, folk bli ve r hængende - snakker 

og hygger. Al le er enige om, at klubli vet er værdifuldt og at det for enhver 

pris skal bevares. Men hvordan bevarer vi det, når in teressen for at bidrage 

til sultne roeres vældige appetit I hvad angår mad) er svingende , al t afhængig 

af eksamens p r es . ferie ;' osv.? 

Kan vi klare os som tingen e ser ud lige nu eller må vi fi nde på et 

alternati v? På mødet talte vi om alternativer; såsom at ansætte en fu ldtidsansat 

medarbejder til at varetage dels madlavn ing dels rengøri ng. e ller at et medlem 

eller to (vi forestiller os studerende) forestår madlavningen på tirsdage og 

torsdage . 

Da der i arbejdsordningen blev indført køkkentjans som en mulighed, drejede 

det sig om at lave mad til ca. 20 personer. hvilket må siges at være 

overkommeligt. Successen har bevirket. at der nu er tale om at lave måltider 

til 50 personer, og det kræver betydeligt mere tid og arbejde end de 2 timer 

som arbejdsQt'dningen betaler pr . deltager . En ide vil mås ke v ære at godtgøre 

en "madlavningsaften" med et total antal timer I fx . 6 eller 8 timer l. og så kan 

man selv bestemme om man vil være ene om jobbet, eller måske få en hyggelig 

aften ud af det sammen med et par klubkammerater. 

Vi vil gerne høre fra dig! jer. Høre fra nogen d e r kommer ofte og fra de , 

der bare kigger forbi engang imellem. 

Vi køkkenudvalget finder det vigtigt, at der blandt klubbens medlemmer 

er bred enighed om, hvordan køkkendriften skal være. Som sagt er det jo en 

essentiel del af vores klub - nemlig af DSR . 

Fortæl os hvad I mener. når I møder os DSR. Læg et brev barens grønne 

postkasse eller ring tilos . 

Vi vil samle folks meninger sammen til næste nummer af klubbladet. 

Lad os få debatten igang. 

P.S. Tavshed tolker vi som et samtykke med køkkenudvalget. 

Hilsen fra: Birgitte Larsen & Lene Hansen. 

DSR HAR F AET NY R E DAK TI O N . 

E N KOR T P RÆSE NTATION 

***** * * *** 

BJ AR NE ENGELL : 

- Ene mand b landt redakt ionens f ire d amer. 35 år. Løve. 1.98 cm . høj - vinge 
fang (fingerspids til f ingersp id s) 200 cm. 
Ti dligere redaktør af DSR-bl ad et. ekspert i opfi ndel ser : Læs om lante rnegalgen 
i d ette blad . Vi l 'f remover tage sig af sådanne "Ole-opfinder- s ider" - og moti ons 
roning i klubb ladet. 

SUSANNA HANSEN; 

Indfød t lollik. bor d og på Chr ist ia n shav n. roet i f emten å r. 29 å r gammel , 
Løve. Højde 1. 78 cm - vingefang 1.84 cm . -E n fremrag ende tekn iker "kan alt 
selv"- også k latre op af Kullens stejle kli ppesider på " KA NIN DRÆBER 
WEEK- ENDEN" - kunne ikke nøjes med een gang bjergbestigning. Skriver om : 
Instr uktion. langtu r e og mot ionsture til b ladet. 

HELLE ANETTE NIELSEN: 

- Ikke særlig høj af statur , bruges derfor ofte som styrmand på Bagsværd. 
hvor h un med sit ægte jydske kan få et fuldt koncentreret dobbelt-firerhold til 
at bryde sammen af grin. Ek s pert i at lægge pression på kl ubbens formand. når 
det gælder udvidelse af klubbladets sideantal : "Hvis vi ikke må få flere sider i 
bladet. kommer formandens leder IK KE med!" 
Er 23 år. løve "stor nok". vingefang : "Som en kolibri ' s" . 
Skriver om ins t ruktion. kaproni ng og k lubarrangelmen~er . 

SUSANNE AGERSNAP : 

Tyr. 31 å r str. 36~ i sko. Forsøger sig på et nyt dame dobbelt-firer hold på 
Bagsværd Sø. Modtog sidste å r Alligatoren. Er meget alsidig i roning • typisk 
korthårsfrisure. Går ind for at klubbens køkken er velfungerende. Blive r sat 
til at skrive lidt af hvert. g e rne om klublivet i DSR . Læser Geografi og bor på 
Frederiksberg. har hund. 

METTE BACHER JENSEN : 

Fisk. 19 år + nogle ganske få måneder. Ror dog veteranroning på dispensation! 
Højde 1,83 cm - vingefang 1,84 cm. Redaktør siden 1987. Er stor saml er af alt 
muligt antikviteter og ro-materiale til arkiv. Går mest ind for kap r oning. 
kaproere og deres liv og levned - el s ker fotografering . Får dog også selv tid 
til at ro. Pt. "Mor!barn-dobbelt-firer". Har hunde og katte og meget andet .. . 



Yderl igere fik DSRs damer lov at s tarte 15 sekunder før juniorerne, der hører 
t il blandt d e sk rappest e hold herhjemme. 

Lørdag mødte DSR ku n Viborg. Egentl ig burde KUN stå i gåseøjne, for Viborg 
var meget tæt på Danmarksmesterskabet sidste år. 

DSR s damer kæmpede det bedste, de havde lært - men træerne vokser som 
beke ndt ikke ind i himlen . Holdet tabte t il Viborg med 5-6 længder. Søndag mødte 
et par junior- hold mere til start mod damerne. Resultatet blev s tort set det samme, 
s e lvom et Lyngby-hold gav vore god kamp på hele distancen. 

L1X-, drenge junior A : 

- Et godt roend e hold med nogl e talentfulde gutter fra DSR ! Lyngby: Martin 
Nellemose, Klaus Lauritsen, Kasper Haagensen & Jeppe Kollat, skulle møde fem 
andre hold i denne elegante bådtype. 

Et stærkt hold fra S ilkeborg! Kolding viste begge dage vejen, ved at vinde 
suverænt over de øvrige. Lørdag blev de unge DSR -roere nr. 3 - søndag fik 
holdet roet sig frem til en fl ot 2 . plads i et af dagens mest spændende opløb. 

2X, mænd senior A II : 

- Han s Hen rik Larsen & Jegvan Petersen I se foto andetsteds}, skulle møde 
tre andre hold i denne klasse, der hovedsageligt er beregnet på nye roere . Trods 
kraftfuld og pæn roning. rakte det hele kun t il en 3. plads begge dage - men 
vent bare - Jegvan & Hans Henrik skal nok markere sig senere på sæsonen. 

1 X, mænd sen ior - nye roere: 

To nye talentfulde roere, Erik Rasmussen & Peter Elsner, var DSRs 
repræsentante r i dette løb . Det var debut til begge to, hvor Peter Elsner begge 
dage blev nr . LI og Erik Rasmussen nr. 5. Også de to kommer vi temmeligt sikkert 
til at høre mere om, for hvis de fortsætter m,ed den træningsindsats, skal de 
nok være med helt fremme blandt de nye senere på sæsonen. 

2X, mænd senior - nye roere : 

DSRs bud på et kommende stor-hold i denne bådtype. er to høje og stærkt 
r oende gutter. Teis Hansen & Ni e ls Sørensen ror rigtigt godt i deres "gamle" båd: 
Miner va fra 1956 . Det blev begge dage til s uveræne sejre over henholdsvis Køge 
og naboen Rof. "KVIK" - distancen var 1000 meter. 

Holdet prøvede iøvrigt at ro på den f ulde distance om søndagen, hvor de 
sti llede op i senior A II. Her blev det til en sidst e - plads , halvanden længde efter 
Jegvan & Hans Hen rik. Måske kommer disse t o DSR - hold til at slås om 
placering erne ved d e kommende kaproninger - d ette vendes der tilbage til i d e 
kommende numre af DSR - blad et. ,.... 

Reportage & foto: 

Tekst: 
Mette B . Jensen 

Fotos: 
Copyright: 
MB J 
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MANE S K I N S TUR _ 

vi mØdes i k l ubben fredag d . 8 . 6 ., k l . 22. 00. 

Bådehold sættes og vi ror mod KØbenhavns Havn. vi fortsætter gennem 

kanalerne i nattens mulm og mørke, kun oplyst af vores l ygter og 

byens l ys - og s e l vfølge l ig: MÅNESKINNET fra fuldmånen ! 

medbragt e kaffe/te, vi l ægger til et s ted i 

spi ser noge t hjemmebagt kage -

+~~~~. '--=-~-~~~s..~~~~~~~~t;1~~ 
"~~'"", .,~.:' 

~<J'~1-~~'.~''''''~~'': . J:;- - . 

TI LMELDING: I NGEN ! MØD BLOT OP. KANINERNE ER OGSÅ VELKOMNE 

AFGANG: Jo hurtigere hol dene l aves, de s hurtigere kommer vi afsted. 

HJEMKOMST : Omk r ing k l. 02 . 00 . 

DISTANCE: Kanalturen er ca. 17 , 5 km. 

Rochef: Li se McNamara. 

ITlot:ion s kalender :ju.ni/:ju.l i 

Fredag d . 8. Måneskinstur i kana l e r ne, afgang k l. 22. 00 

Tors . d.14 . Bådehold sættes kl. 20.00 til Midde l grunds - tur. 

Sønd. d. 17 . Midde1grunds-tur, afgang kl. 10 . 00 

Lørd. d.23. Skt. Hans Tur, afgang kl. 16.00 

Sønd. d. 1/ 7 . Badetur til Strandmøllekroen, afgang kl. 10 .0 0 



K0BE N H AVN ERST AF ETTEN 2 8 .- 29. APRIL. 

FEMOGFYRRE QUINDER 

STÆVNE VED ARETS 

KØBENHAVNERSTAFETTEN, 

KØBENHAVNS HAVN. 

OG NIOGHALVFEMS HERRER SATTE HINANDEN 

FØRSTE REGATTA pA DANSK FARVAND, 

DER SOM SÆDVI\NLlG BLEV AFVIKLET I 

RUTEN ER 6,7 KM. DER STARTES VED LANGEBRO, ROES TIL SLUSEN (ved 

Sjællandsbroen), HVOR DER VENDES OG SA GAR DET ELLERS RETUR. GODT 

AT DER KUN ER MODVIND PA HALVDELEN AF RUTEN. 

DSR havde som sædvanlig alt med, lige, ja nogen gange sågar BARNLIGE, 

hvad "der kunne krybe og gå" af veterandamer ! 

nuværende og fordums kaproere. 

Pudsigt er det den forbindelse, 

at man aldrig forsøger sig med et rent, 

stærkt klubhold, men skal kombinere. 

Dette sås specielt i damernes løb, hvor 

DSR havde repræsen"tanter" med på 

halvdelen af de ni deltagende hold. 

-Men DSR har altid nogle kvinder 

med blandt favoritterne. år var det 

Regitze Siggaard med sin makker, Ulla 

Jensen fra Køge og Mette K. Hansen 

samt Mette Bloch med Gitte Geisler 

Rasmussen som cox. , der havde sat 

sig sammen for at "få hævn" over sidste 

års Danmarksmestre fra Lyngby 

Dameroklub . 

Birgitte Hanel sås på hold med nogle 

lidt aldrende kaproerkvinder fra SKJOLD 

Vejret var typisk for årstiden. Sol 

men en pæn vind betød at nogle af 

holdene kom ud for vanskeligheder, 

hvilket der siden vendes tilbage til. 

I hvertfald er det beundringsværdigt 

at så mange hold møder til start år efter 

år SElvom vejrforholdene ikke altid 

er velegnede til roning, men mere 

sejlsport eller Wind-surfing! 

Lørdagens løb bestod af enkeltstarter 

på tid. Her skulle det vise sig, at der 

blev rigtig spænding om udfaldet- idet 

DSRs favoritter: Siggaard, Bloch, 

Hansen, Jensen og G. Rasmussen sejrede 

over Lyngbys stærke damer med sølle 

sekund. 

Nok overraskende 

østergaards hold sig 

tog 

af 3. 

Vibeke 

pladsen, 

og K R, det var bronze-styrmand Jette mens Birgittes blev nummer ~. 

M. Sørensen, dagligt træner i DSR, Veterandamerne fra DSR/Fredensborg 

der tog sig af rorlinerne for dette 

erfarne hold. Bibi Morbech var styrdame 

for et veteran-hold fra 

Fredensborg/Hellerup, Vibeke østergaard 

dannede hold sammen med nogle 

KR-piger, medens Marianne Henney, 

havde den allesteds nærværende redaktør 

båden, og denne kan fra nærmeste 

hold berette, at de aldrende, men meget 

ungdommelige damer, blev ved at få 

vand indenbords, således at holdet 

tilsidst måtte søge land (en mole, 2 

Jette M. Larsen & Mette B. Jensen roede meter over vandoverfladen) - hvorefter 

sammen med makkeren fra World Masters det gode skib "FRUEN" sank helt. 

Games, Susan Hansen fra Fredensborg. Nogle tililende "ro-bumlere" fra Køge 

Her havde frøken Susanne Agersnap så uheldet og var parate til at springe 

fået den udsøgte ære at styre for de ud og redde damerne på land. 

alarende, men alligevel ungdomme 

lX, mænd senior A: 

Dette løb skulle vise sig at blive et af lørdagens bedste . Ingen havde regnet 
med at Morten Tibian ville få behørig konkurrence, da kun 3 hold skulle møde 
den stærke single-scullerroer. - Men en anden DSR-roer, letvægter Jens Mohr 
Ernst. ville noget andet. Jens gav Morten hård kamp over det meste af banen. 
indtil mål - hvor Morten svarede igen. For skel i mål 3/~ bådlængde! 

Dagen efter havde Tibian fået lov at låne Bjarne Eltangs båd. Denne gang gik 
c'et bedre for Tibian, idet Mort en vandt med flere længder over Jens Mohr Ernst . 
Langt efter - begge dag - fulgte de to øvrige hold. 

2X, mænd senior A letvægt: 

DSR havde Jan Palmø & Per Arnoldi med samt Hardy Olesen med en 
Lyngby-roer. Også et Senior A \I hold fra DSR stillede op her mod de bedste 
herhjemme. Det var Esben Jacobsen & Henrik Hebsgaard. debutanter fra i fjor. 

Et stærkt. tungt hold fra Danmarks Rocenter vandt begge dage udenfor 
konk urrencen . De reelle v indere blev Palmø & Arnoldi. Hardy Olesen & Co. blev 
nummer ~ lørdag, hvor Henr ik & Esben blev nr. 5. Søndag meldte Hardy' s hold 
af. så de to DSR-senior A II- r oere rykkede en plads op og blev nr. ~. 

8+, mænd Senior A: 

Den danske letvægts otter med vores: Henning Bay & Bo Hansen, havde ingen 
nævneværdig konkurrence ved denne regatta. Begge dage vandt otteren helt 
suverænt over et hold fra Bagsværd. 

Søndag efteranmeldte et helt nyt hold fra DSR med to lidt skrappere roere 
i besætningen : Ulrik Westrup. Marcel Lee. Lasse Altmann. Dan Bysted. Carsten 
Kyster, Peter Schmidt. Frede Keller. Morten Tibian og cox. Lene Anderson. 

Mod sølv-otteren og et godt roende Bagsværd-hold var de nye DSR -roere som 
ventet chanceløse. Alligevel har løbet givet de nye rigtig "blod på tanden" - nu 
skal der trænes. og det skal være seriøst! Holdet satser på diverse Universitets/ 
Studentermatcher i denne sæson. 

~x, kvinder senior A: 

Her havde DSR et nyt hold til start. 
Ved Odense Langdistanceregatta fjorten dage forinden. havde damerne klaret 

sig hæderligt. nu gjaldt det den rigtige kaproer-distance . 
Holdet. der består af Susanne Agersnap. Malene Hasse. Rie Sørensen & Lene 

Anderson. fik ikke nogle egentlige modstandere ved Forårsregattaen . Man valgte 
derfor at lade damerne møde til start mod nogle junior-hold . 



FO R A R SR EG A TT AEN D . 19 . 20 . MA J. 

Løb med DSR -deltagelse, kort fortalt ( for at skåne de læsere, der ikke 
interesserer sig særligt meget for kaproning). 

2X, drenge junior A: 

Anders Brems & Jacob Nielsen vandt begge dage klart over 5 andre hold. Disse 
to skal deltage i Scandinavian Open i Arungen ved Oslo d. 2.-3. juni, hvor man 
forhåbentlig der kan ane holdets sande styrke på det nordiske plan. Her tæn kes 
der især på de Nordiske Juniormesterskaber senere på året. 

4- mænd sen ior A: 

Vi havde nogle enkelte roere med fordelt på et par firere. Roerne er dagligt 
at fi nde i sølv- letvægts otteren. 
Bo Vestergaard, der ellers er fast roer på otteren, var en uge inden 
Forårsregattaen blevt syg af en kirtelvirus, så en anden Bo, Bo Hansen også 
fra DSR, var med som reserve. Bo's hold blev begge dage nummer 2 efter en 
stærk tung firer. Henning Bay's hold blev nummer 4. 

4X-, mænd senior A: 

DSR havde Michael Frei med i dette løb. Frei ror normalt letvægt, men da der 
ikke var andre letvægts dobbelt-firerhold ved regattaen, måtte mandskabet ro 
mod et tungere hold fra Danmarks Rocenter. Begge dage blev det til en 2. plads 
efter det tunge hold. 

1 X, kvinder senior A: 

DSRs udsendte kvindelige medarbejder, Mette Bloch, var vendt tilbage fra det 
italienske og roede en sikker 1. plads hjem. Dagen efter roede Bloch med Ulla 
Fogh fra Lyngby i dobbelt-sculler og vandt ligeledes en sikker sejr i: 

2X, kvinder senior A: 

Ulla Jensen, Køge & Regitze Siggaard, DSR ror normalt letvægt, men mødte 
til start i den tunge klasse. Der var ikke rigtig "go" over holdet den week-end, 
så damerne måtte begge dage nøjes med en 2. plads. Måske havde det også 
betydning at letvægterne havde indledt en skrap kur umiddelbart inden regattaen. 
Forhåbentlig ser vi Ulla & Regtize lige så friske og sejrsikre fremover , som før. 

DSR/Fredensborgs ungdommelige veterandamer: fv. Marianne Henney. Jette M. 
Larsen, Mette B. Jensen. Susan Hansen og "steuer-frau": Susanne Agersnap 
havde, som det nok kan ses, visse problemer i den oprørte havn. 
Foto: Torben Th r' 

Nogle minutter efter damerne var hevet 

i sikkerhed, ankom den første dykkerbåd 

(smart! ) og sejlede damerne over til 

et velfortjent varmt brusebad. 

Badenymferne valgte, efter 

nærmere 

eventuelle 

gennemsyn 

skader, at 

dagen efter. 

af båden 

møde til 

et 

for 

start 

I herrernes løb, kan man nok sige 

På 

otter 

et andet stærkt hold, 

fra Lyngby/DSR, sås 

en tung 

Hardy 

Olesen, der dagligt ror dobbelt-sculler 

med en Lyngby-roer s amt Morten Tibian, 

der mest markerer sig i single-sculler. 

En Senior A 11- otter, kombineret 

af juniorer og begyndere fra sidste år, 

deltog også i Stafetten. 

En ny DSR-roer, Jesper Poulsen, 

at der var kommet behørig konkurrence. tidligere Rungsted. var netop 

De italienske verdensmestre iletvæg ts

otter var kommet op til kolde Danmark 

for at give vor sølv-otter konkurrence, 

og selvfølgelig også alle de andre gode 

hold, forstås! 

På letvægts-otteren sidder: Bo 

VEstergaard og Henn ing Bay sammen 

med roere fra KR, Odense & Bagsværd . 

Bay debuterer i år på den stærk e otter , 

mens Bo Vestergaa rd har været med 

siden starten for to år siden. 

hjemkommet efter et halvt års 

træningsophold i Australien, var stroke 

for dette hold. Ellers var det: Henrik 

Hebsgaard, Esben Jacobsen. Thomas 

Larssen, Hans Henrik Larsen, Jegvan 

Petersen, 

& Cox. 

erstattede 

Bo Hansen. 

Klaus Lauritzen, Bo Hansen 

Kasper Haagensen . Søndag 

junioren, Martin Nellemose. 



Som sædvanlig 

herrehold med en 

havde DSR også et 

god blanding af: 

Motionister, lettere øvede, uøvede, 

veteraner m. m. med i havnen . Styrmand 

var Mogens HauL der kom ud for flere 

den oprørte havn med de 

bøjer! 

- Der var også mulighed for at ro 
slalom i Københavns Havn ved Køben
havnerstafetten . 

Fntn·Tc;c p ... lsen 

Halvdelen af besætningen bestod af: 

Ulrik Bang, Lars Nielsen, Niels 

Sørensen, Bernd Mogensen & .. 

Desværre folks, der var ingen 

deltagerliste, så det undskylder Deres 

udsendte! 

Resultatmæssigt roede den danske 

letvægts otter med 21.55 hurtigst. 

LR/ DSR blev nr. 2 i 22.20. Tredie blev 

Italien. DSR/"Australien" blev nr . 8. 

Reiners hold blev nr. 7 . Mogens Haut 

& Co. blev nummer 11. 

Søndagen bød på en nyskabelse. 

Et spurtløb over 250 meter. Løbet blev 

afviklet således at holdene blev sat 

sammen to og to, alt efter hvilken tid 

man havde opnået dagen i forvejen. 

Smart initiativ, det var tæt på Islands 

Brygge t tilskuerne), og så var løbet 

god som opvarmning til den lange 

distance. 

Efter spurtløbene, skulle holdene 

igen ud på en længere tur. 

Der f r emkom iøvrigt ikke de store 

ændringer i resultaterne. Hos damerne 

blev Lyngby nr. 1. Hansen, Bloch , 

Jensen, Siggaard og G. Rasmussen blev 

n ummer 2. Birgitte Hanel, Jette & Co. 

blev nr. IL Lørdagens hava r erede hold 

gennemfør te i finere stil om sønd agen 

og sluttede som n r . 6. 

Hos herrerne tog letvæg t s otteren 

sig af sejren med flere længder over 

italienerne. Hardy & Morten blev nummer! 

3 sammen med LR. DSRs 

juniorer/seniorer opnåede en hæderlig 

placering midt i feltet. 

Mogens Haut & Co. gennemførte, 

men kom i mål længere nede i feltet. 

Deres 

vands: 

udsendte 

Mette Bacher Jensen 

til lands og på/i 

gode vikingeskib Hugins færd over givelse på Redaktricens fødselsdag 

Nordsøen. 

Mette Bloch har skaffet en 

del italienske ro- og sportsblade 

f ra sin tur til Piediluco. Godt 

nok kan redaktricen endnu ikke 

læse så meget italiensk, men 

billederne er heller ikke at kimse 

af! 

Michael Frei har kØbt nogle 

italienske ro-postkort med hjem 

fra 

meget 

har 

Italien, så 

taknemmelig 

taget imod 

redaktricen er 

over at nogen 

opf ordringen . 

Hun samler stadig ind, man 

kan endnu henvende sig, hvis man 

har nogle ting "af bevaringsværdig 

værdi" liggende. (Altså alt om 

Roning, forstås !). 

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

DSR FAR NY OTTER. 

Otteren "LEO", der blev skænket 

af LØvens Kemiske Fabrik ved vort 

1 00 - års jubilæum i 1967, led 

en krank 

Regattaen 

skæbne 

f or 3 år 

ved Maribo 

siden. Her 

roede mandskabet på nogle 

jerndragere, der stod lige under 

vandoverfladen. Båden blev flænset 

fra ene ende til anden - og en 

og samme dag, hvor årets 

Hovedgenera lforsamling fandt sted . 

Den endelige bekræftelse på, 

at LØvens Kemiske Fabrik ville 

skænke os en "LEO II", modtog 

DSRs formand på Rosportens Dag! 

- Et er s ikkert, der skal nok 

blive rift om den nye båd, der 

ventes at ankomme sidst på 

sommeren i denne sæson. !1åske 

skal 

bestyrelsen/kaproningsudvalget 

have den fØrste prøvetur 

hvem ved? 

i den, 

DSRs v e terankaproere mangler 

også materie l, så måske tilfalder 

den nye båd - denne afdeling? 

- Eller hvad siger Senior A-

kaproerne ??? 

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

DSR TILBYDER 

OG AEROBIC·S. 

Det er muligt 

daglige roning 

aktiviteter. 

STADIG GYMNASTIK 

krydre den at 

med nogle andre 

Der er fortsat gymnastik om 

tirsdagen fra klokken 

18.00.-19.30. 

istandsættelse kunne godt opgives . Fredag kan man dyrke Aerobic's 

I februar måned ansøgte DSRs 

nye "Info"-chef, alias "La Redac-

trice", LØvens Kemiske Fabrik 

om en ny otter, istedet for LEO. 

Om der er noget symbolsk i 

under Bettina Wendelboes dynamiske 

ledelse. Dette foregår fra 17.30-

19.00. 

Det forlyder at 

Aerobic's-holdet rykkes til onsdag 

denne sag, vides ikke. Ihvertfald istedet. FØlg med på opslagstavlen 

f ore lå fØrste positive tilkende-
i DSR, hvor eventuelle ændringer 

vil fremgå ved opslag. 

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



med konkurrencestof til Bladet 

Roning. Følgende regattaer dækkes 

af MJ: Otter-stafet, Odense, 

Forårs 

Øresund, 

Brabrand, 

Regattaen, Ro-Triathlon-

Scandinavian 

Gudenåens 

Open-Oslo, 

Blå Bånd, 

Sorø, Luzern, Den Internationale 

Københavnsregatta, Skolekaproning, 

Vikinge Regatta, DM-Brabrand m.m. 

Redaktionsudvalget bag 

ser pt. således ud: 

Birger Rind, Ansv. 

RONING, 

RedaktØr. 

Stig F. Bjerregaard, Sekretariatet 

Jens Ravn, Viborg Roklub, 

Annie Kaalby, HEl-Sport 

Børge Kaas-Andersen, KR. 

I RONING nr. 3, der ventes 

udsendt d. 15/6-90, er der 

følgende 

Stafetten, 

Forårs 

indhold: KØbenhavner 

Langdistance, 

Regattaen, 

Odense 

Hovedbestyrelsesmøde, Fonden til 

Rosportens Frenune, Outrigger-

week-end for ungdoms ledere 

om en ny roklub i Ebeltoft. 

og 

I RONING nr. 

udsendt: 

indhold: 

15/8, 

4, der ventes 

er der flg. 

Ro-Thriathlon, 

Scandinavian Open, Brabrand, 

Gudenåens Blå Bånd, Luzern, Ung 

roer i halvfemserne, Brandenburg 

Regatta- DDR, Viborg regatta og 

et portræt af en eller anden 

kendt/ukendt roer. 

Bladet RONING udkonuner i 1200 

eksemplarer 8 gange årligt. Et 

årsabonnement for 1990 koster 

kr. 150. Abonnement kan tegnes 
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ved henvendelse til DFfRs 

sekretariat, postboks 74, 

Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd. 

Tlf. 44440633. Sekretariatet 

har åbent mandag til torsdag klo 

10-15, fredag kl. 10-13. Lørdag 

lukket. 

NABOEN FEJRER JUBILÆUM. 

Vor nabo, ROforeningen "KVIK" 

kan, som den ældste Roforening 

i Norden til næste år fejre 125 

års jubilæum. 

"KVIK" holder standerhej sning 

søndag d. 7. april og har samtidig 

fået overdraget dansk ronings 

officielle landsstanderhejsning. 

**********1r**** 

LANDSSTÆVNE AFLYST. 

Roernes 

afvikles 

landsstævne, 

i denne 

der skulle 

s orrune r i 

Roskilde, er blevet aflyst pga. 

for få tilmeldinger. 

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

EN OPFORDRING TIL DSRs MEDLEMMER. 

HUSK DET NU: SIDSTE MAND/KVINDE 

LUKKER OG SLUKKER OGSA pA 

INSTRUKTIONSAFTENERNE 

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

REDAKTRICEN TAKKER! 

Tak til de roere, der henvendte 

sig med noget til mit ro-arkiv. 

N. H. Strigel skal have en stor 

tak for en masse albums med 

langtursbilleder, rO-bøger, mange 

årbøger, og det bedste: Alt om det 

EN GRÆNSEOVERSKRIDENDE TUR. 

24 roere fra DSR ol:>le'Vec:le foråret Berlin. 

Alle har på TV set muren i Berlin smuldre og falde. men vi kan bevidne at 

den "mur". der har skilt øst og vest gennem vandet. også er gennembrudt. 

Hvor man før blev standset af landegrænsens rød-gul-sorte tønder i vandet. kan 

man nu ro igennem ved at gå ind til kajen. vise en smilende. østtysk grænsevagt 

sit rødebedefarvede pas (farven dog ingen betingelse). 

Normalt skal man også slippe 15 DM for visum men "fordi det var påske" blev 

vi inviteret indenfor gratis. og kunne således frit ro videre og besøge Potsdam . 

Her inspicerede vi Frederik Den Stores "sommerhus" - slottet Sanssouci. 

En anden tur gik ad floden Spree igennem en sluse ind imod Rigsdagsbygningen 

midt i Berlin. Undervejs var der udsigt til en masse spændende bygningsværker 

- nye som gamle; Berlin må være arkitekternes paradis! 

Det var med et sug i maven. at besætningen i den danske båd med dannebrog 

agter gled forbi Rigsdagsbygningen : Den tronede på den ene side. mens man på 

østsiden så resterne af den nedrevne mur. For mindre end et år siden var et 

menneske blevet skudt for at krydse Spree netop her. Det stod at læse på en 

af de mange opsatte mindeplader ved Rigsdagsbygningen . Helt forundrede. men 

også opstemte fortsatte vi ufortrødent ind i Østberlin ( mens historiens vingesus 

foldede Dannebrog ud! l. MEN - da vi nåede til Friedrichsstrasse. blev vi vinket 

ind til en toldstation. hvor de helt bestemt syntes. at vi IKKE skulle ro videre. 

Faktisk bad de os om at vende rundt. - hvilket vi gjorde med paraderoning . Hvis 

ikke vi havde roet i en outrigget båd. så havde vi rejst årer! 

Tilbage mod Vesten overmandede sulten os. og vi fik øje på nogle trappetrin 

og reb ved Rigsdagsbygningen. hvor vi kunne lægge til og svale os lidt på en 

græsplæne. MEN : Just som vi sidder med leverpostejmadderne. får vi øje på en 

østtysk patruljebåd. der hastigt nærmer sig. "Guten Tag" lyder det fra en af 

kasketterne: "Er I klar over. at båden stadig befinder sig i østtysk vand. selv 

om I er I vest?" Næ. det var vi jo ikke. men vi fik da lov at spise madpakken 

færdig. før vi kravlede i båden igen. Kasketterne fulgte os "til dørs". Sikke en 

oplevelse. 

Ad en sidevej til Spree kunne man ro ind til Tiergarten og Zoo og her kunne 

man opleve det særegne både at se strudse og papegøjer fra båden. 

De østtyske roere har også mærket Glasnost' en. For første gang i over fyrre 

år deltog roere fra øst i Berlins fælles rotræf. En gruppe besøgte "Hevella" , hvor 

vi boede. De var ankommet med toget, men faktisk er der vandforbindelse hele 

vejen fra deres klub i østberlin. De havde ikke rigtigt prøvet gra:nserne af 

endnu. 

- Men måske kan vi en dag ro hele vejen igennem! 

Vi fik deres adresse, og de fik en DSR-stander, og så snakkede vi om at besøge 

deres klub, næste gang vi kom til Berlin~.:-.-_ __________________ --, 
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Da vi selv lavede vores mad i den hyggelige roklub. vil vi gerne indvie de 

øvrige DSR -roere i vores kulinariske nydelser med et par madtips : 

Lises øst-vest-mad 

stk. rugbrød 

klat marmelade 

klat nutella 

påsmør-es hver sin 

halvdel. Bid skif-

tevise fra hver side. 

Velbekomme! 

Dronning Margrethe 

sauce: 

velegnet til 50 års
fødselsdage. 

ingredienser 

spørg Bjørn Andersen 

Finn & Lars-ERiks 

Hof-dessert 

I eget design) 

1 pose milky way 

I købes i østberlinsk 
intershopl 

1 fl. Grand Man ier 

Arrangeres festligt 

i pap-is-bæger. 

Nogle kom også tungere hjem end ud - det skyldtes dog næppe kalorieindtaget. 

men aktiviteterne med hammer og mejsel langs muren. 

I nteresserede købere kan henvende sig til Dorthe Lindholm I Bemærk : betaling 

kun i vestlig valuta) 

Til sidst vil vi gerne bringe en tak til Bente Kjøller fordi hun tog initiativ til 

turen. 

Te.C':tEL 

Brita Hansen 
Lise McNamara 
Hanne F. Mortensen. 

Lidt af hvert 
PRESSESEKRETÆR- OG REDAKTØRJOB. 

Ved DFfRs Hovedgenralforsamling 

i marts stillede DSR i forslag 

at Hovedbestyrelsen fremover 

vælger Press esekretær og Redaktør, 

der IKKE er medlemmer af 

Hovedbestyrelsen. Forslaget "gik 

igennem" med kvalificeret 

majoritet. Som fØlge deraf blev 

to stillinger opslået som ledige 

i Bladet Roning nr. 1/90. 

De to stillinger var henholdsvis 

jobbet som Ansvarshavende redaktØr 

og en stilling som pressesekretær. 

Blandt tre ansøgere til jobbet 

som Ansvarshavende Redaktør, blev 

Birger Rind valgt. 

Den ret så vigtige stilling 

som Pressesekretær blev i første 

omgang ikke besat. Eneste ansøger 

var DSRs Redaktrice, hvorfor DFfR 

har valgt at genopslå ansøgningen, 

for at få "flere kvalificerede 

ansøgninger til sammenligning" . 

Begge de to stillinger er iøvrigt 

ulønnede. 

Imens går tiden, og når der 

endelig vælges en pressesekretær, 

er vi nået temmelig langt hen 

i rosæsonen. 

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

FRA AALBORG ROKLUBS KLUBBLAD NR.3, 

ER "LÅNT" FØLGENDE: 

I 1992, hvor Aalborg fylder 

650 år er der bl. a. planlagt en 

universitetsmatch i Aalborg. Går 

alt efter planen, vil der deltage 

8 ottere på fjorden. 

Aalborg Roklub har i år e n 

god håndfu l d håbe fulde unge menne

sker fra Aue, og i 199 2 e r det 

planen at d e skal vinde matchen. 

De træner i a l le tilfælde flittigt 

og står det til bestyrelsen v il 

de allerede i år blive anmeldt 

i kaninotter , såfremt der finde s 

et sådant lØb. Benægtende lav er 

vi bare 2 kaninot tere, og så v il 

det blive r oet til Aalborg 

Regattaen. 

Ellers er projektet på s kinner 

til afvikling i 1992. KØbenhavns 

Studenterroklub har sagt ja, med 

4 hold fra højere læreanstalter 

i København. s å vi mangler endelig 

bekræftelse fra Odense, Arhus 

og Roskilde Roklubber. 

Det er så tanken, at denne 

match skal afvikles sammen med 

den årlige gymnasiematch her i 

byen, så der bliver noget at se 

på ved fjorden denne dag. 

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

BLADET RONING SKIFTER STIL. 

DFfRs officie lle organ har 

udover den nye redaktør, birger 

Rind, som ikke er NY redaktør 

alligevel (forvirret, læs andet

steds) valgt at skifte stil. 

Bladet vil fremover være mere 

resultatorienteret, der vil komme 

masser af kaproningssider, 

trænersider, resultatlister osv. 

Ved et møde d. 26/4-90 i 

Rosportens Hus mellem Reiner 

Modest, Mette Jensen og birger 

Rind, gav MJ accept på at blive 

entreprenør 
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Undertegnede er en svoren tilhænger af petroliumsdrevne flagermuslygter af 

følgende grunde: 

- Petrolium er billigere i drift end batterier. 

- En flagermuslygte.. der har opholdt sig i saltvand i et par timer f:eks. i 

bunden 
af en robåd i råt vejr. virker igen. hvis den tørres. Det gør en elektrisk 
lygte erfaringsmæssigt ikke. 

Den nedenfor beskrevne lanternegalge har været afprøvet i praksis med godt 

resultat. 

Man tager: - 1 kosteskaft. 1-1. 3 mter. 

- 1 trådbøjle eller 1 meter 2mm-tråd 

- 1 vridbor ø 2mm. 

- 1 meter blød ståltråd 

- 1 rulle isolerbånd 

- 1 halv meter tørresnor af nylon 
- 1 kniv 

Man gør følgende: 

1) Ca. 5 cm . fra een af enderne bores 2 huller 
med 5 cm ' s afstand . 

2) Den udrettede bøjle eller tråden stikkes 
gennem hullerne. 

3) De overlappende trådender tackles sammen 
med den bløde ståltråd. 
Tacklingen bevikles med isolerbånd. så 
evt. spidser indespærres. 

II) Skaftet bevikles med isolerbånd. så tråden 
ikke vrikker løs. 

5) Tørresnoren bindes fast for enden af tråden. 
så man har en flerdobbelt løkke på 10 cm. 
at binde lanterner til. 

6) Kosteskaftets anden ende spidses til. så 
det kan gå i flaghullet agter. 

( .t==---====,d/») 
2. 

J) 

s. 

Ovenstående lanterneskaft er endnu ikke fuldt produktudviklet. da det er for 

langt at have med på cyklen. En god ide til at samle skaftets to halvdele vil U 

spalteplads straks her i bladet. 

Bjarne Engell 
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10.011.90 

Indlæg til DSRs medlemsblad . 

Tak for opbakningen, Mette 

Jeg er af gode venner I dem har jeg nogen af) blevet gjort opmærksom på. 

at du som ansvarshavende redaktør har skrevet et ret kritisk og meget personligt 

angreb på mig i jeres medlemsblad nr. 3 - april 1990. uden at jeg har haft 

mulighed for at kommentere din artikel. men det er vel set fra dit synspunkt 

meget forståeligt. Jeg er dog stadig af den opfattelse. at angrebne navngivne 

personer skal have ret til at forsvare sig . Jeg sidder nu med artiklen foran mig 

og det er jo fantastisk læsning. 

Efter Hovedbestyrelsesmødet januar måned tog jeg kontakt med dig og 

anmodede dig om at genindtræde redaktionsudvalget. men det ønskede du ikke. 

Jeg rakte hånden frem. men du huggede den af du ville afvente 

Hovedgeneralforsamlingen. idet du forventede. at så blev alting anderledes. I 

ventetiden til marts måned skriver du. at du foretog masser af brevskriverier 

samt telefonsamtaler. Det var ikke til mig eller de andre i redaktionsudvalget. 

for vi hørte intet eller fik nogen kopier. Til gengæld kunne jeg ikke foretage 

mig noget under hensyn til mine forpligtelser overfor den samlede Hovedbestyrelse. 

Ej heller finde et nyt medlem til redaktionsudvalget. 

Postul ater _ 

1. 

Du skriver. at Holbæk Roklubs formand har skrevet flere artikler til bladet Roning 

om sagen. Han har kun skrevet een. Den anden artikel du tænker på. var et 

kritisk indlæg fra en Holbækroer omkring kaproningsudvalgets 

udtagelsesprocedure. Denne artikel så jeg i deres medlemsblad og fik lov til at 

bringe den i Bladet Roning efter en snak med pågældende roer samt Holbæk 

Roklubs formand. 

2. 

Du skriver. at Hr. Birger Rind ikke er objektiv. som enhver redaktør bør være 

det overfor læserne. Kan du nævne een artikel. hvor jeg ikke er objektiv? 

3. 

Du skriver. at mange andre episoder og diskussioner med undertegnede viser. 

at vi har været dybt uenige om Bladet Ronings udseende. valg af billeder. 

prioritering af artikler m.m. 

Jeg mener kun . at vi har haft een reel diskussion. hvor vi har diskuteret bladets 

stofprioritering; hvor dit synspunkt er. at al kaproningsstof er hellig og skal 

have 1. prioritet. da det er det eneste. som abonnenterne gider at læse om. 
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Dette er jeg rigtig nok grundlæggende uenig i. da det er min pligt som 

ansvarshavende redaktør at sørge for. at stoffet er så alsidigt. så det passer 

til vor læserskare. Jeg kan forøvrigt som et kuriosum tilføje. at af de 8 numre 

som udkom. medens du var medlem af redaktionsudvalget. har du fakt isk redigeret 

de 5. enten alene eller sammen med Stig Bjerregaard. Og jeg så ikke de 5 numre. 

før jeg fik dem med posten. så stor var min tillid til dit arbejde. og heraf fremgår 

med al tydelighed d in mulighed for at placere artikler i den rækkefølge. som du 

mente var bedst. Det kan derfor undre. at du skriver. at bladet trænger til et 

"pift". så det bliver værd at abonnere på. Du har faktisk selv lavet halvdelen 

af numrene i 1989. så det kan jo ikke have noget at gøre med at redaktøren sidder 

i hovedbestyrelsen. 

4. 

Du skriver. at i Bladet Roning må man ikke fremkomme med kritik. ej heller 

af hovedbestyrelsens arbejde. Kan du nævne eet eksempel på artikler. der er 

blevet tilbageholdt. Jeg kender ikke til nogen. Tværtimod; se bl. a. Holbæk-sagen. 

Undskyldninger. 

Du skriver. at trods manges opfordringer om at give dig en undskyldning for 

fyringen. valgte jeg at forblive tavs. De mange du omtaler er tre personer ud 

af 220 delegerede. og ikke een af de tre havde den dybere kendskab til hele 

denne personlige sag. Nej Mette Jensen. jeg sad såmænd og ventede på. at du 

på talerstolen ville udfolde dig om din egen personlige sag. og ikke kun lade andre 

om arbejdet. Så havde jeg også svaret dig og forklaret forsamlingen. hvorfor jeg 

ikke kunne give en undskyldning . Alle har taleret på generalforsamlingen. dette 

gjaldt også dig. 

Jeg hørte desværre ikke de høje fy-råb og andre mishagsytringer fra salen. 

for så ville jeg da have spurgt om. hvorfor jeg blev genvalgt. endda med 

akklamation. Jeg er stadig så naiv. så jeg regner med at sagen var en principsag 

omkring redaktørens stilling Hovedbestyrelsen. og ikke en sag om min person. 

Eller jeg tog måske fejl. 

Nytaenkning. 

Du skriver. at i DSR går I meget ind for nytænkning. det gør vi også i DFfR. 

Dine artikler fra kaproninger har altid været gode. hvilket jeg også har sagt til 

dig; så hvad med at være entreprenør for disse artikler til bladet - uden at sidde 

redaktionsudvalg sammen med mig. Det økonomiske finder vi nok ud af. 

Døren står stadig på klem. Mette Jensen - hvis du selv ønsker det. kan den 

åbnes. så du kan komme ud og referere fra de udenlandske og internationale 

regattaer. som vi aftalte på vort redaktionsmøde i december 1989 . 

Birger Rind 

bladet Roning. 

KopI: Janne Hallengren 

., ? 

HUSKEDE DU LYGTEN? 

De lyse nætter er over os og med dem måneskinsturene og i det hele taget natte

roningen. 

Derfor skal reglerne for lanterneføring lige gentages. da vore både jo er lidet 

iøjnefaldende især om natten og ikke er beregnet til noget. der minder om radiobils

kørsel. 

REGLER FOR LANTERNEF0RING. 

Generelt: "Små robåde ( .. . ) er kun forpligtet til at have ved hånden en 

elektrisk lygte eller en tændt lanterne med hvidt lys. som skal vises i god t id . 

så sammenstød kan forebygges". 

Særlige regler for Københavns Havn ~ farvandet mellem Tårbæk. Drogden ~ 

Avedøre Holme: "Robåde skal føre fast hvidt lys. der er synligt 2 sømil væk" 

(= 3.704 meter) (Jvf . Søvejsreglerne § 22C). 

Klubbens vise fædre og mødre har gennem flere år forsøgt at finde svaret på. 

hvordan man får folk til at føre lanterne. Lanternerne er populære: Hver gang 

man køber en samling. forsvinder de lynhurtigt . så nogen kan bruge dem . Så længe 

der er nogen. føres de også på bådene . 

Da man imidlertid ikke længere ønsker at friste svage sjæle for de øvrige 

medlemmers penge. er det ikke sandsynligt . at der fremover vil blive indkøbt 

lanterner til fri afbenyttelse. I stedet vil hver enkelt styrmand blive holdt ansvarlig 

for. at den pågældendes båd er forskriftsmæssigt afmærket. 

Lanterner anbringes på et skaft. der stikkes enten i flaghullet agter eller 

vimpelhullet foran. Skafterne bør være mindst 1 meter lange. hvis lanternen for 

enden skal kunne ses hele vejen rundt. dvs. hen over hovedet på besætningen. 

Forhandlere af sports- og campingudstyr fører egnede lyskilder forsynet fra såvel 

batterier som petrolium. 
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Da jeg var kommet sikkert på toget. og havde vinket farvel til flinke Inger, 

gik de følgende timer meget glat. lige bortset fra at jeg kom til at stå af den "blå 

bus" ved "domestic flights" indgangen. Bussemanden anede dog uråd, og kom 

pænt ud af bussen, tog min bagage ud af hænderne på mig, stoppede det ind 

i bussen igen, og pegede på skiltet. Jeg sagde selvfølgelig "Scuzi", og satte mig 

lettere rød i hovedet ind i bussen igen. 

Næste stop var vi der. Jeg fik min bagage checket ind, og bad om en plads 

i MIDTEN af ikke-ryger afdelingen. Nu havde jeg lidt over en time at slå ihjel, 

og jeg tullede rundt og kiggede mig omkring. 

Lige pludselig så jeg, at COPENHAGEN SK 398 GATE 24 blinkede på skærmen ... 

Jeg syns' ærligt talt at det var lidt mystisk, da der kun var 40 minutter til flyet 

skulle lette. Jeg gik hen til gate'en, og spurgte om det virkelig var nu, og den 

venlige mand fortalte mig at de rent faktisk kun ventede på mig. Mit ur var gået 

i stå..... Hæsblæsende røg jeg ned i bussen, der smækkede døren i bag mig, 

og kørte os ud til flyet. Det var grunden til at flyet var 5 minutter 

forsinket. .. ) 

Min beretning er altså ikke slut endnu, for jeg kan love jer for at det var 

den mest bemærkelsesværdige flyvetur jeg nogensinde har været på. Den ene 

halvdel af flyet transporterede en flok halvfulde svenske forretningsmænd, og 

den anden halvdel en italiensk folkeskoleklasse. Det var sådan, at havde man 

forladt sin plads bare et par minutter for at gå på toilettet. ja så sad der en eller 

anden lille dreng, der prøvede at bage lidt på min sidekammerat, en ganske køn 

italiensk pige. 

Da vognen med "duty-free" - varer begyndte at rulle, var der ikke noget med 

at vente til vognen passerede der, hvor man burde sidde, nej da, man overfalder 

selvfølgelig vognen og de to stakkels stewardesser, og flår i alt hvad der ligger 

på vognen. 

Jeg må sige at jeg var noget chockeret over denne flok ustyrlige mennesker, 

som fly-personalet dog også havde deres hyr med at få til at sætte sig ned, da 

vi skulle til at lande. Jeg har nu senere fået at vide, at det er ret typisk for 

en tur med "Alitalia" at alt ender i ragnarok. 

Efter en sikker landing, var min bagage den første til at dukke op, og jeg 

strøg hen mod tolden. Køen var år og dage lang, fordi et fly fra Pakistan lige 

var landet, og politiet havde fået et tip om at der var en kokainsmugler ombord. 

! Hun blev også fanget, med 10 ki Io !!!!!). 

Nå, jeg bad høfligt om at slippe igennem ,da jeg jo ikke kom fra Pakistan, 

og efter en let lille kontrol slap jeg ud. 

Her stod en af mine gode veninder Jeanette Knudsen! kajakpige, der deltog 

Seoul) og tog imod mig. Herefter gik det hjemad til kaffe og kage ..... 

Alt i alt en trættende, men rigtig god tur, hvor jeg på 10 dage nåede at ro 250 

kilometer. Mette Bloch 
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Ifølge nogle tabeller fra "Slankenyt", offentliggjort i et tillæg 

til Ekstra Bladet, onsdag d. 16. maj 1990, ser kalorieforbruget 

i fritiden sådan ud: 

Badminton 400 
Basketball 550 
Cykle roligt 300 
Cykle hurtigt 600 
Danse stildans 350 
Danse "ganuneldaws" el. disco 600 
Elskov 600 
Fodbold 650 
Golf 250 

SKABSOPKLIPNING 

,.- ,--. 

500 
600 
200 
300 
250 
400 
800 

25 
400 
800 
900 

·SKABSOPKLIPNING 

SKABSOPKLIPNING. 

De= årlige skabs=pklip=i=g ~il 

fi=de sted d. 23.-24./6 (Sct.Ha=s). 

Alle der ikke er n=teret til skabs

rettighed ~il få deres skabe klippet 

=p =g tømt. 

Pris lO. kr. 



Kaproer: Hans Henrik Larsen deltog. sammen med en masse andre DSR -roere i: 

ODENSE LANGDISTANCEREGATTA D. 

5.-6. maj. 

Vi var en større trup, der 

drog af sted til det fynske for 

at vise DSR's farver. 

vi mødtes "under uret" halv 

seks fredag aften, og overraskende 

nok var der ingen panik med glemt 

bagage eller roere. Nogle sørgede 

selv for transport, men vi var 

da et par og tyve, så vi 

okkuperede en hel kup~ - af visse 

årsager blev det på Jess' 

foranledning en rygerkup~. De 

få rygere der vovede sig derind 

blev dog hurtigt terroriseret 

til at være røgfri - på nær en, 

som i sin gode ret - bulmede 

troskyldigt løs 

kill. .. ). 

Vel a nkolTUlle t 

I f looks could 

til Odense 

vandrede vi ned til Odense Roklub. 

De har et meget hyggeligt og godt 

beliggende klubhus, med 

moderniseret trænings- og omklæd

ningsrum . 

Især robassinet vakte begejstring, 

idet der er vandgrav på hver side, 

således at det er muligt at ro 

med scullerårer . Det blev nu ikke 

"prøvekØrt" mere end nogle få 

tag, da vi udmærket var klar over, 

at vores lyst nok skulle blive 

styret i løbet af week-enden. 

vi blev indlogeret på en skole 

salTUllen med de øvrige roklubber. 

Vi besatte 3 A' s klasselokale, 

hvilket førte til et nostalgisk 

gensyn med "Læs og Forstå". 

Lørdag morgen skulle vi ud 

at prøve vandet kl. 9, (løbet 

startede klo 12) , så vi stod 

tidligt op, og sørgede for, at 

den lokale bager fik fordoblet 

sin omsætning. 

Det tegnede til at blive en 

lige så varm dag som de foregående 

(midt i hedebølgen), så vi skulle 

nok nå at blive godt kogte i lØbet 

af den tid, vi skulle være på 

vandet. LØbet går over 6 km., 

med mål ved klubben, og start 6 

km. oppe ad kanalen, Den slår 

nogle sving undervejs så roeren 

på spidsen skal være godt oppe 

på mærkerne. 

Morten Tibian, Jens Ernst, 

Jan Palmø og Per Arnoldi stillede 

op i IX. Jan og Per ror 2X s alTUlle n , 

og stillede da også op i denne 

om søndagen istedet for IX. på 

damesiden stillede kun Vibeke 

østergaard op i IX, da I'Jette 

Hansen havde fået en rygskade. 

Mette var dog med på turen, så 

hun slap ikke for os alligevel. 

Henrik Hebsgaard og Esben 

Jacobsen samt Jegvan Petersen 

og undertegnede stillede op i 

2X begge dage, alle roere som 

begyndte på kaproning sidste 

sæson. 

Pigerne stillede også med et 

hold "nye" nemlig en 4X- med 

Susanne Agersnap, Malene Hasse, 

Rie Sørensen, Gitte Rasmussen 

og Lene Anderson. 

METTE BLOCH-S PIEDILUCO-TUR~ 

fortsat fra sidste nummer ... 

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

Det var med et stort hjertesuk. at jeg mødte mine landsmændinder . .. - og det 

første spørgsmål fra dem, "har du haft en go' tur?", kunne jeg kun besvare med 

et hysterisk grin. 

Selve træningsopholdet var helt i top, jeg fik først en båd der var skæv, men 

den næste jeg fik lov at prøve, var helt fin. Jeg roede en østtysk gammel sag, 

men de er nemme at ro, så ingen klager over materiellet. 

Vandet var som strøget hver morgen, og Thor ' s flittige undersåtter, var 

ustandseligt ude og tage video af mig. 

Jeg må sige, at det var en helt enestående behandling jeg fik dernede. Videoen 

blev gennemgået den samme dag man fik den taget, og var der noget man ikke 

kunne forstå , ja så gik turen ned t il deres to-åres robassin, hvor man fik det 

ind med skeer. Vejret var alle'.iders, og det var få dage, hvor man måtte find e 

de "langbenede" frem. 

På college boede jeg ikke som den eneste dansker. næ nej, Inger Pors (single

scullerroer fra Assens, nr. 6 ved OL i Seoul, Red.) besatte det værelse lige ved 

siden af mig, og det var godt at jeg havde hende. for de gutter forstod altså 

kun italiensk, og det var Inger altså efter 2~ måned blevet rimelig ferm til. 

Da jeg skulle hjem dernede fr a, skulle jeg nå en flyver klokken 9.40. Det 

lyder måske ikke særligt tidligt, men for det første skulle jeg checke ind 1 time 

i forvejen. og for det andet er det pløk umuligt at opdrive en taxa kl. 04.30 om 

morgenen, hvor jeg skulle forlade Labro. 

Inger er i sandhed en ven, så ikke nok med at hun tilbød at køre mig til 

stationen, så jeg kunne nå mit tog kl. 05.20, næ. hun stod da op kl. 03.30 og 

lavede morgenmad, med blødkogte æg. lune boller og kaffe ... 
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HJÆLP TIL SELVHJÆLP_ 

De sidste af de ialt 1500 timer på istandsættelse af bådparken 

er snart aftjent. Mange mennesker har brugt megen tid og megen 

spekulation på vores materiel. - For ikke at nævne alle de mennesker, 

som blev udsat for lak og malings dampe, kulde og træk, 
sandpapir-manicurerede negle osv.osv. 

Mange af disse timers arbejde kunne undgås, hvis vi rosæsonen 

igennem var mere opmærksomme og udbedrede den gradvise slitage (som 

naturligvis opstår), inden den bliver til nogle meget arbejdskrævende 

skader. 

Derfor har motionsudvalget & rovagterne besluttet at HJÆLPE 

medlemmerne. I j uni måned og gennem resten af sæsonen vil der på 

diverse ro-aftener være en gruppe af rovagter , som gladeligt vil 

tage imod medlemmerne når de kommer hjem fra tur. Med store smil 

og venligt sind vil de hjælpe styrmændene med at kigge deres både 

igennem for løse skruer, bolte, manglende lister, etc. - og vurdere 

om en eventuel skade kan laves med det samme. 

Styrmændene er jo ansvarlige for bådene; ikke blot på deres færd 

gennem bølgerne, men også for, at den sættes tilbage i bådhallen 

i ordentlig stand. 

Vi håber, vi gennem et samarbejde kan nedsætte antallet af timer, 

der bruges på skader. Der er mange andre arbejdsopgaver, timerne 

kan bruges på. 

Hilsen 

Motionsudvalget & Rovagterne. 

HUSK FØDSELSDAGSFESTEN. 

Lørdag d. 16. juni, kl.18.00. 

Velkomstdrink Festmiddag med vine 

Kaffe Levende mLlsi k etc .. 

Alt dette for den nette pris af 190, - kr. 

Endnu få ledige pladser, så tilmeld dig nu 

Deltagerantallet vil blive brgraenset til: 

150 personer. Skriv dig på ved baren. 
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Anders Brems og Jacob Nielsen Hos mændene stillede den lette 

fra Stevns roede junior 2X, og DRC-otter op mod et tungt DRC-

Klaus, Martin og Kasper samt Jeppe 

fra Lyngby Roklub roede junior 

4X-. 

Puha 

bliver 

letvægts 

op i to 

bekendt 

listen var lang, men den 

længere endnu, idet 

otteren var splittet 

4-, og der sidder som 

Henning Bay og Bo 

Vestergaard fra DSR. Michael Frei 

mandskab. 

Henning 

stillede 

Her vandt de lette (med 

og Bo) . Hos damerne 

Vibeke op sammen med 

Sharon og Sussi fra KR og Kristine 

fra Lyngby Dameroklub i en 4X-, 

de havde lånt af DRC-holdet. Og 

sørme om det ikke blev en sejr 

til denne konstellation. 

Det skal bemærkes, at det ikke 

sidder i en 4X-, som også er kun var roerne som bestilte noget 

tilknyttet racenteret. Desuden 

stillede Hardy Olesen op i 2X 

og om søndagen roede Mette Bloch 

sammen med Ulla Fogh fra Lyngby. 

de stakkels trænere Jess, 

Jette og Bjarne knoklede af sted 

på cykel langs kanalen og kom 

med opmuntrende tilråb. 

Det var mange DSR-roere, men Efter en alletiders roweek-end 

der var i det hele taget mange med godt vejr og råhygge, var 

roere i Odense. vi alle så trætte, at den 

Løbet foregik på den måde, høj rystede flok på vej ud var 

at bådene blev sendt afsted med reduceret til nogle halvsovende 

20 sekunders mellemrum og det hængemuler på vej hjem. 

vil sige at alle både (ca. 75), 

skulle ligge bag startlinjen før 

start. 

Et meget flot syn - og god reklame 

for rosporten . Der blev da også 

taget "propaganda" billeder 

ifølge stævnespeakeren. 

Efter en varm og hård tur var 

det bare om at finde et sted i 

skyggen og fia ' e' u ' , som de 

siger. Men der var sørme nogle 

stakler som skulle på den allerede 

om aftenen. Der var nemlig 

arrangeret et 8+ herre og et 4X-, 

dameløb. (Albani Cup). 
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Med mange roer-hilsener 

Hans Henrik Larsen. 

Han·s Henrik Larsen, forfatteren til 
ovenstående artikel. startede med at 
ro kaproning i 1989. Ror sammen med 



Resultater Odense Langdi stance med 

DSR-deltagere . DSR har enkelte 

roere med i Danmarks Rocenter, 

og da disse roere kun står under 

den betegnelse i resultatlisten, 

beklages det, hvis der er sket 

misforståelser . 

2X, senior mænd: 

2. DRCII (Hardy Ol esen) 21 . 17 .77 
6 . DSRII, Esben Jacobsen / He nrik 

Hebsgaard 22 .4 0 . 90 

7. DSR I, Hans Henri k Larse n / Jegvan 
Petersen 23 . 03 . 54 

IX , 

1. 
2 . 
3. 
4. 

senior mænd: 

DSR, Morten Tibian 
DSR Jpns Mohr Ernst 
DSR Jan PalmØ 
DSR Per Arnoldi 

4X-, junior mænd: 

21.57.14 
22 . 58 . 97 
23 .08.18 
23 . 37 . 20 

2. DSR: Martin Nellemose , Jeppe 
Kollat, LR, Claus Lauritsen 
og Kasper Haagensen 

20 . 26 . 7 7 

2X , junior mænd: 

l. DSR/Stevns: Anders Brems/Jacob 
Nielsen 21 .2 5 .18 

4X-, senior damer : 

2 . DSR: Gitte Rasmussen, Malene 
Hasse, Rie SØrensen og 
Lene Anderson 23 .48. 23 

IX , damer senior : 

5. Vibeke østergaard 26.11.88 

ALBANI CUP 1990 

8+, herrer: 

l. DRC I: Henning Bay/Bo Vester-
gaard 17 . 36 .4 0 

4X-, damer senior: 

1: DSR/KR/LDR: Vibeke østergaard 

22 .1 0.22 

SØNDAG. 

4X-, mænd senior: 

1: Kolding/ Nykøbing M. / DSR/Odense: 

Mlchael Frei & Co . 20.16.4a 

4-, senior mænd: 

l: DRC I: Bo Vestergaard & Co . 

21.44. 27 

2 : DRC II: Henning Bay & Co. 

21.45.61 

4X-, junior mænd : 

l: DSR : Nellemose / Kollat / Lauritzen 
Haagensen 23.05 .1 3 

2X , mænd senior: 

2 : DSR, Arnoldi/Palmø 23.3 1.74 

3 : DRC: Hardy Olesen 23 . 42 . 05 

6 . DSR II Jacobsen/Hebsgaard 
25.14.63 

8 . DSR I, Larsen/Petersen 
25.45.55 

IX, mænd senior : 

l. DSR, Tibian 

2. DSR, Mohr Ernst 

2X , junior mænd: 

2 4.48.75 

25.17.81 

1: DSR/Stevns:Brems/Nielsen 

23 .47.78 

4X-, senior damer: 

1 . DSR/LDR : Mette Bloch /U lla Fogh 

24.48 .75 ? 

4X-, damer senior: 

2: DSR, Susanne Agersnap / Malene 
Hasse / Rie Sørensen / Lene 
Anderson 26 . 29 . 25 

1X , senior damer: 

3 . DSR, V. østergaard: 30 . 47.11 

HVEM ER "SVANTE" ??? 

"Svante" er vores to-åres inrigger, som for tiden ligge r i Abo (3. sæson). 

Nu skal "Svante" hjemad, og hvis du!1 har lyst til at ro den et stykke af vejen 

eller blot vil vide mere om det område, hvor "Svante" ligger , skal du!1 blot 

kontakte undertegnede. 

Jeg kan henvise til folk, der har roet deroppe tidligere , og også skab e kontakt 

til andre, som har lyst til at prøve det. 

Hvis du ikke er langtursstyrmand, skal du ikke holde dig tilbage; jeg ved, 

a t der er et par af slagsen, som mangler et mandskab! Man kan s elvfølgelig også 

booke s ig ind med et helt hold . 

Området skulle være fantastisk smukt, så grib chancen mens du kan . Næste 

å r er "Svante" nemlig t ilbage i Danmark. 

Jeanette Vestergaard. 

KREDSENS LANGTURE. 

Se opslagstavlen Slyngelstuen . Der er masser af tilbud. Ønskes yderligere 

information så ring til mig eller til Bente Poul sen, Dragør (For m. for Kredsens 

Langtursudvalg , tlf. 31 53 32 40). 

Hagbard 

'7 

Jeanette Vestergaard . 

(tlf . s e bagerst i bladet) 
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om en eventuel skade kan laves med det samme. 
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gennem bølgerne, men også for, at den sættes tilbage i bådhallen 
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Anders Brems og Jacob Nielsen Hos mændene stillede den lette 

fra Stevns roede junior 2X, og DRC-otter op mod et tungt DRC-

Klaus, Martin og Kasper samt Jeppe 

fra Lyngby Roklub roede junior 

4X-. 

Puha 

bliver 

letvægts 

op i to 

bekendt 

listen var lang, men den 

længere endnu, idet 

otteren var splittet 

4-, og der sidder som 

Henning Bay og Bo 

Vestergaard fra DSR. Michael Frei 

mandskab. 

Henning 

stillede 

Her vandt de lette (med 

og Bo) . Hos damerne 

Vibeke op sammen med 

Sharon og Sussi fra KR og Kristine 

fra Lyngby Dameroklub i en 4X-, 

de havde lånt af DRC-holdet. Og 

sørme om det ikke blev en sejr 

til denne konstellation. 

Det skal bemærkes, at det ikke 

sidder i en 4X-, som også er kun var roerne som bestilte noget 

tilknyttet racenteret. Desuden 

stillede Hardy Olesen op i 2X 

og om søndagen roede Mette Bloch 

sammen med Ulla Fogh fra Lyngby. 

de stakkels trænere Jess, 

Jette og Bjarne knoklede af sted 

på cykel langs kanalen og kom 

med opmuntrende tilråb. 

Det var mange DSR-roere, men Efter en alletiders roweek-end 

der var i det hele taget mange med godt vejr og råhygge, var 

roere i Odense. vi alle så trætte, at den 

Løbet foregik på den måde, høj rystede flok på vej ud var 

at bådene blev sendt afsted med reduceret til nogle halvsovende 

20 sekunders mellemrum og det hængemuler på vej hjem. 

vil sige at alle både (ca. 75), 

skulle ligge bag startlinjen før 

start. 

Et meget flot syn - og god reklame 

for rosporten . Der blev da også 

taget "propaganda" billeder 

ifølge stævnespeakeren. 

Efter en varm og hård tur var 

det bare om at finde et sted i 

skyggen og fia ' e' u ' , som de 

siger. Men der var sørme nogle 

stakler som skulle på den allerede 

om aftenen. Der var nemlig 

arrangeret et 8+ herre og et 4X-, 

dameløb. (Albani Cup). 
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Hans Henrik Larsen. 

Han·s Henrik Larsen, forfatteren til 
ovenstående artikel. startede med at 
ro kaproning i 1989. Ror sammen med 



Kaproer: Hans Henrik Larsen deltog. sammen med en masse andre DSR -roere i: 

ODENSE LANGDISTANCEREGATTA D. 

5.-6. maj. 

Vi var en større trup, der 

drog af sted til det fynske for 

at vise DSR's farver. 

vi mødtes "under uret" halv 

seks fredag aften, og overraskende 

nok var der ingen panik med glemt 

bagage eller roere. Nogle sørgede 

selv for transport, men vi var 

da et par og tyve, så vi 

okkuperede en hel kup~ - af visse 

årsager blev det på Jess' 

foranledning en rygerkup~. De 

få rygere der vovede sig derind 

blev dog hurtigt terroriseret 

til at være røgfri - på nær en, 

som i sin gode ret - bulmede 

troskyldigt løs 

kill. .. ). 

Vel a nkolTUlle t 

I f looks could 

til Odense 

vandrede vi ned til Odense Roklub. 

De har et meget hyggeligt og godt 

beliggende klubhus, med 

moderniseret trænings- og omklæd

ningsrum . 

Især robassinet vakte begejstring, 

idet der er vandgrav på hver side, 

således at det er muligt at ro 

med scullerårer . Det blev nu ikke 

"prøvekØrt" mere end nogle få 

tag, da vi udmærket var klar over, 

at vores lyst nok skulle blive 

styret i løbet af week-enden. 

vi blev indlogeret på en skole 

salTUllen med de øvrige roklubber. 

Vi besatte 3 A' s klasselokale, 

hvilket førte til et nostalgisk 

gensyn med "Læs og Forstå". 

Lørdag morgen skulle vi ud 

at prøve vandet kl. 9, (løbet 

startede klo 12) , så vi stod 

tidligt op, og sørgede for, at 

den lokale bager fik fordoblet 

sin omsætning. 

Det tegnede til at blive en 

lige så varm dag som de foregående 

(midt i hedebølgen), så vi skulle 

nok nå at blive godt kogte i lØbet 

af den tid, vi skulle være på 

vandet. LØbet går over 6 km., 

med mål ved klubben, og start 6 

km. oppe ad kanalen, Den slår 

nogle sving undervejs så roeren 

på spidsen skal være godt oppe 

på mærkerne. 

Morten Tibian, Jens Ernst, 

Jan Palmø og Per Arnoldi stillede 

op i IX. Jan og Per ror 2X s alTUlle n , 

og stillede da også op i denne 

om søndagen istedet for IX. på 

damesiden stillede kun Vibeke 

østergaard op i IX, da I'Jette 

Hansen havde fået en rygskade. 

Mette var dog med på turen, så 

hun slap ikke for os alligevel. 

Henrik Hebsgaard og Esben 

Jacobsen samt Jegvan Petersen 

og undertegnede stillede op i 

2X begge dage, alle roere som 

begyndte på kaproning sidste 

sæson. 

Pigerne stillede også med et 

hold "nye" nemlig en 4X- med 

Susanne Agersnap, Malene Hasse, 

Rie Sørensen, Gitte Rasmussen 

og Lene Anderson. 

METTE BLOCH-S PIEDILUCO-TUR~ 

fortsat fra sidste nummer ... 

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

Det var med et stort hjertesuk. at jeg mødte mine landsmændinder . .. - og det 

første spørgsmål fra dem, "har du haft en go' tur?", kunne jeg kun besvare med 

et hysterisk grin. 

Selve træningsopholdet var helt i top, jeg fik først en båd der var skæv, men 

den næste jeg fik lov at prøve, var helt fin. Jeg roede en østtysk gammel sag, 

men de er nemme at ro, så ingen klager over materiellet. 

Vandet var som strøget hver morgen, og Thor ' s flittige undersåtter, var 

ustandseligt ude og tage video af mig. 

Jeg må sige, at det var en helt enestående behandling jeg fik dernede. Videoen 

blev gennemgået den samme dag man fik den taget, og var der noget man ikke 

kunne forstå , ja så gik turen ned t il deres to-åres robassin, hvor man fik det 

ind med skeer. Vejret var alle'.iders, og det var få dage, hvor man måtte find e 

de "langbenede" frem. 

På college boede jeg ikke som den eneste dansker. næ nej, Inger Pors (single

scullerroer fra Assens, nr. 6 ved OL i Seoul, Red.) besatte det værelse lige ved 

siden af mig, og det var godt at jeg havde hende. for de gutter forstod altså 

kun italiensk, og det var Inger altså efter 2~ måned blevet rimelig ferm til. 

Da jeg skulle hjem dernede fr a, skulle jeg nå en flyver klokken 9.40. Det 

lyder måske ikke særligt tidligt, men for det første skulle jeg checke ind 1 time 

i forvejen. og for det andet er det pløk umuligt at opdrive en taxa kl. 04.30 om 

morgenen, hvor jeg skulle forlade Labro. 

Inger er i sandhed en ven, så ikke nok med at hun tilbød at køre mig til 

stationen, så jeg kunne nå mit tog kl. 05.20, næ. hun stod da op kl. 03.30 og 

lavede morgenmad, med blødkogte æg. lune boller og kaffe ... 
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Da jeg var kommet sikkert på toget. og havde vinket farvel til flinke Inger, 

gik de følgende timer meget glat. lige bortset fra at jeg kom til at stå af den "blå 

bus" ved "domestic flights" indgangen. Bussemanden anede dog uråd, og kom 

pænt ud af bussen, tog min bagage ud af hænderne på mig, stoppede det ind 

i bussen igen, og pegede på skiltet. Jeg sagde selvfølgelig "Scuzi", og satte mig 

lettere rød i hovedet ind i bussen igen. 

Næste stop var vi der. Jeg fik min bagage checket ind, og bad om en plads 

i MIDTEN af ikke-ryger afdelingen. Nu havde jeg lidt over en time at slå ihjel, 

og jeg tullede rundt og kiggede mig omkring. 

Lige pludselig så jeg, at COPENHAGEN SK 398 GATE 24 blinkede på skærmen ... 

Jeg syns' ærligt talt at det var lidt mystisk, da der kun var 40 minutter til flyet 

skulle lette. Jeg gik hen til gate'en, og spurgte om det virkelig var nu, og den 

venlige mand fortalte mig at de rent faktisk kun ventede på mig. Mit ur var gået 

i stå..... Hæsblæsende røg jeg ned i bussen, der smækkede døren i bag mig, 

og kørte os ud til flyet. Det var grunden til at flyet var 5 minutter 

forsinket. .. ) 

Min beretning er altså ikke slut endnu, for jeg kan love jer for at det var 

den mest bemærkelsesværdige flyvetur jeg nogensinde har været på. Den ene 

halvdel af flyet transporterede en flok halvfulde svenske forretningsmænd, og 

den anden halvdel en italiensk folkeskoleklasse. Det var sådan, at havde man 

forladt sin plads bare et par minutter for at gå på toilettet. ja så sad der en eller 

anden lille dreng, der prøvede at bage lidt på min sidekammerat, en ganske køn 

italiensk pige. 

Da vognen med "duty-free" - varer begyndte at rulle, var der ikke noget med 

at vente til vognen passerede der, hvor man burde sidde, nej da, man overfalder 

selvfølgelig vognen og de to stakkels stewardesser, og flår i alt hvad der ligger 

på vognen. 

Jeg må sige at jeg var noget chockeret over denne flok ustyrlige mennesker, 

som fly-personalet dog også havde deres hyr med at få til at sætte sig ned, da 

vi skulle til at lande. Jeg har nu senere fået at vide, at det er ret typisk for 

en tur med "Alitalia" at alt ender i ragnarok. 

Efter en sikker landing, var min bagage den første til at dukke op, og jeg 

strøg hen mod tolden. Køen var år og dage lang, fordi et fly fra Pakistan lige 

var landet, og politiet havde fået et tip om at der var en kokainsmugler ombord. 

! Hun blev også fanget, med 10 ki Io !!!!!). 

Nå, jeg bad høfligt om at slippe igennem ,da jeg jo ikke kom fra Pakistan, 

og efter en let lille kontrol slap jeg ud. 

Her stod en af mine gode veninder Jeanette Knudsen! kajakpige, der deltog 

Seoul) og tog imod mig. Herefter gik det hjemad til kaffe og kage ..... 

Alt i alt en trættende, men rigtig god tur, hvor jeg på 10 dage nåede at ro 250 

kilometer. Mette Bloch 
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Ifølge nogle tabeller fra "Slankenyt", offentliggjort i et tillæg 

til Ekstra Bladet, onsdag d. 16. maj 1990, ser kalorieforbruget 

i fritiden sådan ud: 

Badminton 400 
Basketball 550 
Cykle roligt 300 
Cykle hurtigt 600 
Danse stildans 350 
Danse "ganuneldaws" el. disco 600 
Elskov 600 
Fodbold 650 
Golf 250 

SKABSOPKLIPNING 

,.- ,--. 

500 
600 
200 
300 
250 
400 
800 

25 
400 
800 
900 

·SKABSOPKLIPNING 

SKABSOPKLIPNING. 

De= årlige skabs=pklip=i=g ~il 

fi=de sted d. 23.-24./6 (Sct.Ha=s). 

Alle der ikke er n=teret til skabs

rettighed ~il få deres skabe klippet 

=p =g tømt. 

Pris lO. kr. 



Dette er jeg rigtig nok grundlæggende uenig i. da det er min pligt som 

ansvarshavende redaktør at sørge for. at stoffet er så alsidigt. så det passer 

til vor læserskare. Jeg kan forøvrigt som et kuriosum tilføje. at af de 8 numre 

som udkom. medens du var medlem af redaktionsudvalget. har du fakt isk redigeret 

de 5. enten alene eller sammen med Stig Bjerregaard. Og jeg så ikke de 5 numre. 

før jeg fik dem med posten. så stor var min tillid til dit arbejde. og heraf fremgår 

med al tydelighed d in mulighed for at placere artikler i den rækkefølge. som du 

mente var bedst. Det kan derfor undre. at du skriver. at bladet trænger til et 

"pift". så det bliver værd at abonnere på. Du har faktisk selv lavet halvdelen 

af numrene i 1989. så det kan jo ikke have noget at gøre med at redaktøren sidder 

i hovedbestyrelsen. 

4. 

Du skriver. at i Bladet Roning må man ikke fremkomme med kritik. ej heller 

af hovedbestyrelsens arbejde. Kan du nævne eet eksempel på artikler. der er 

blevet tilbageholdt. Jeg kender ikke til nogen. Tværtimod; se bl. a. Holbæk-sagen. 

Undskyldninger. 

Du skriver. at trods manges opfordringer om at give dig en undskyldning for 

fyringen. valgte jeg at forblive tavs. De mange du omtaler er tre personer ud 

af 220 delegerede. og ikke een af de tre havde den dybere kendskab til hele 

denne personlige sag. Nej Mette Jensen. jeg sad såmænd og ventede på. at du 

på talerstolen ville udfolde dig om din egen personlige sag. og ikke kun lade andre 

om arbejdet. Så havde jeg også svaret dig og forklaret forsamlingen. hvorfor jeg 

ikke kunne give en undskyldning . Alle har taleret på generalforsamlingen. dette 

gjaldt også dig. 

Jeg hørte desværre ikke de høje fy-råb og andre mishagsytringer fra salen. 

for så ville jeg da have spurgt om. hvorfor jeg blev genvalgt. endda med 

akklamation. Jeg er stadig så naiv. så jeg regner med at sagen var en principsag 

omkring redaktørens stilling Hovedbestyrelsen. og ikke en sag om min person. 

Eller jeg tog måske fejl. 

Nytaenkning. 

Du skriver. at i DSR går I meget ind for nytænkning. det gør vi også i DFfR. 

Dine artikler fra kaproninger har altid været gode. hvilket jeg også har sagt til 

dig; så hvad med at være entreprenør for disse artikler til bladet - uden at sidde 

redaktionsudvalg sammen med mig. Det økonomiske finder vi nok ud af. 

Døren står stadig på klem. Mette Jensen - hvis du selv ønsker det. kan den 

åbnes. så du kan komme ud og referere fra de udenlandske og internationale 

regattaer. som vi aftalte på vort redaktionsmøde i december 1989 . 

Birger Rind 

bladet Roning. 

KopI: Janne Hallengren 

., ? 

HUSKEDE DU LYGTEN? 

De lyse nætter er over os og med dem måneskinsturene og i det hele taget natte

roningen. 

Derfor skal reglerne for lanterneføring lige gentages. da vore både jo er lidet 

iøjnefaldende især om natten og ikke er beregnet til noget. der minder om radiobils

kørsel. 

REGLER FOR LANTERNEF0RING. 

Generelt: "Små robåde ( .. . ) er kun forpligtet til at have ved hånden en 

elektrisk lygte eller en tændt lanterne med hvidt lys. som skal vises i god t id . 

så sammenstød kan forebygges". 

Særlige regler for Københavns Havn ~ farvandet mellem Tårbæk. Drogden ~ 

Avedøre Holme: "Robåde skal føre fast hvidt lys. der er synligt 2 sømil væk" 

(= 3.704 meter) (Jvf . Søvejsreglerne § 22C). 

Klubbens vise fædre og mødre har gennem flere år forsøgt at finde svaret på. 

hvordan man får folk til at føre lanterne. Lanternerne er populære: Hver gang 

man køber en samling. forsvinder de lynhurtigt . så nogen kan bruge dem . Så længe 

der er nogen. føres de også på bådene . 

Da man imidlertid ikke længere ønsker at friste svage sjæle for de øvrige 

medlemmers penge. er det ikke sandsynligt . at der fremover vil blive indkøbt 

lanterner til fri afbenyttelse. I stedet vil hver enkelt styrmand blive holdt ansvarlig 

for. at den pågældendes båd er forskriftsmæssigt afmærket. 

Lanterner anbringes på et skaft. der stikkes enten i flaghullet agter eller 

vimpelhullet foran. Skafterne bør være mindst 1 meter lange. hvis lanternen for 

enden skal kunne ses hele vejen rundt. dvs. hen over hovedet på besætningen. 

Forhandlere af sports- og campingudstyr fører egnede lyskilder forsynet fra såvel 

batterier som petrolium. 
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Undertegnede er en svoren tilhænger af petroliumsdrevne flagermuslygter af 

følgende grunde: 

- Petrolium er billigere i drift end batterier. 

- En flagermuslygte.. der har opholdt sig i saltvand i et par timer f:eks. i 

bunden 
af en robåd i råt vejr. virker igen. hvis den tørres. Det gør en elektrisk 
lygte erfaringsmæssigt ikke. 

Den nedenfor beskrevne lanternegalge har været afprøvet i praksis med godt 

resultat. 

Man tager: - 1 kosteskaft. 1-1. 3 mter. 

- 1 trådbøjle eller 1 meter 2mm-tråd 

- 1 vridbor ø 2mm. 

- 1 meter blød ståltråd 

- 1 rulle isolerbånd 

- 1 halv meter tørresnor af nylon 
- 1 kniv 

Man gør følgende: 

1) Ca. 5 cm . fra een af enderne bores 2 huller 
med 5 cm ' s afstand . 

2) Den udrettede bøjle eller tråden stikkes 
gennem hullerne. 

3) De overlappende trådender tackles sammen 
med den bløde ståltråd. 
Tacklingen bevikles med isolerbånd. så 
evt. spidser indespærres. 

II) Skaftet bevikles med isolerbånd. så tråden 
ikke vrikker løs. 

5) Tørresnoren bindes fast for enden af tråden. 
så man har en flerdobbelt løkke på 10 cm. 
at binde lanterner til. 

6) Kosteskaftets anden ende spidses til. så 
det kan gå i flaghullet agter. 

( .t==---====,d/») 
2. 

J) 

s. 

Ovenstående lanterneskaft er endnu ikke fuldt produktudviklet. da det er for 

langt at have med på cyklen. En god ide til at samle skaftets to halvdele vil U 

spalteplads straks her i bladet. 

Bjarne Engell 
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10.011.90 

Indlæg til DSRs medlemsblad . 

Tak for opbakningen, Mette 

Jeg er af gode venner I dem har jeg nogen af) blevet gjort opmærksom på. 

at du som ansvarshavende redaktør har skrevet et ret kritisk og meget personligt 

angreb på mig i jeres medlemsblad nr. 3 - april 1990. uden at jeg har haft 

mulighed for at kommentere din artikel. men det er vel set fra dit synspunkt 

meget forståeligt. Jeg er dog stadig af den opfattelse. at angrebne navngivne 

personer skal have ret til at forsvare sig . Jeg sidder nu med artiklen foran mig 

og det er jo fantastisk læsning. 

Efter Hovedbestyrelsesmødet januar måned tog jeg kontakt med dig og 

anmodede dig om at genindtræde redaktionsudvalget. men det ønskede du ikke. 

Jeg rakte hånden frem. men du huggede den af du ville afvente 

Hovedgeneralforsamlingen. idet du forventede. at så blev alting anderledes. I 

ventetiden til marts måned skriver du. at du foretog masser af brevskriverier 

samt telefonsamtaler. Det var ikke til mig eller de andre i redaktionsudvalget. 

for vi hørte intet eller fik nogen kopier. Til gengæld kunne jeg ikke foretage 

mig noget under hensyn til mine forpligtelser overfor den samlede Hovedbestyrelse. 

Ej heller finde et nyt medlem til redaktionsudvalget. 

Postul ater _ 

1. 

Du skriver. at Holbæk Roklubs formand har skrevet flere artikler til bladet Roning 

om sagen. Han har kun skrevet een. Den anden artikel du tænker på. var et 

kritisk indlæg fra en Holbækroer omkring kaproningsudvalgets 

udtagelsesprocedure. Denne artikel så jeg i deres medlemsblad og fik lov til at 

bringe den i Bladet Roning efter en snak med pågældende roer samt Holbæk 

Roklubs formand. 

2. 

Du skriver. at Hr. Birger Rind ikke er objektiv. som enhver redaktør bør være 

det overfor læserne. Kan du nævne een artikel. hvor jeg ikke er objektiv? 

3. 

Du skriver. at mange andre episoder og diskussioner med undertegnede viser. 

at vi har været dybt uenige om Bladet Ronings udseende. valg af billeder. 

prioritering af artikler m.m. 

Jeg mener kun . at vi har haft een reel diskussion. hvor vi har diskuteret bladets 

stofprioritering; hvor dit synspunkt er. at al kaproningsstof er hellig og skal 

have 1. prioritet. da det er det eneste. som abonnenterne gider at læse om. 
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Da vi selv lavede vores mad i den hyggelige roklub. vil vi gerne indvie de 

øvrige DSR -roere i vores kulinariske nydelser med et par madtips : 

Lises øst-vest-mad 

stk. rugbrød 

klat marmelade 

klat nutella 

påsmør-es hver sin 

halvdel. Bid skif-

tevise fra hver side. 

Velbekomme! 

Dronning Margrethe 

sauce: 

velegnet til 50 års
fødselsdage. 

ingredienser 

spørg Bjørn Andersen 

Finn & Lars-ERiks 

Hof-dessert 

I eget design) 

1 pose milky way 

I købes i østberlinsk 
intershopl 

1 fl. Grand Man ier 

Arrangeres festligt 

i pap-is-bæger. 

Nogle kom også tungere hjem end ud - det skyldtes dog næppe kalorieindtaget. 

men aktiviteterne med hammer og mejsel langs muren. 

I nteresserede købere kan henvende sig til Dorthe Lindholm I Bemærk : betaling 

kun i vestlig valuta) 

Til sidst vil vi gerne bringe en tak til Bente Kjøller fordi hun tog initiativ til 

turen. 

Te.C':tEL 

Brita Hansen 
Lise McNamara 
Hanne F. Mortensen. 

Lidt af hvert 
PRESSESEKRETÆR- OG REDAKTØRJOB. 

Ved DFfRs Hovedgenralforsamling 

i marts stillede DSR i forslag 

at Hovedbestyrelsen fremover 

vælger Press esekretær og Redaktør, 

der IKKE er medlemmer af 

Hovedbestyrelsen. Forslaget "gik 

igennem" med kvalificeret 

majoritet. Som fØlge deraf blev 

to stillinger opslået som ledige 

i Bladet Roning nr. 1/90. 

De to stillinger var henholdsvis 

jobbet som Ansvarshavende redaktØr 

og en stilling som pressesekretær. 

Blandt tre ansøgere til jobbet 

som Ansvarshavende Redaktør, blev 

Birger Rind valgt. 

Den ret så vigtige stilling 

som Pressesekretær blev i første 

omgang ikke besat. Eneste ansøger 

var DSRs Redaktrice, hvorfor DFfR 

har valgt at genopslå ansøgningen, 

for at få "flere kvalificerede 

ansøgninger til sammenligning" . 

Begge de to stillinger er iøvrigt 

ulønnede. 

Imens går tiden, og når der 

endelig vælges en pressesekretær, 

er vi nået temmelig langt hen 

i rosæsonen. 

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

FRA AALBORG ROKLUBS KLUBBLAD NR.3, 

ER "LÅNT" FØLGENDE: 

I 1992, hvor Aalborg fylder 

650 år er der bl. a. planlagt en 

universitetsmatch i Aalborg. Går 

alt efter planen, vil der deltage 

8 ottere på fjorden. 

Aalborg Roklub har i år e n 

god håndfu l d håbe fulde unge menne

sker fra Aue, og i 199 2 e r det 

planen at d e skal vinde matchen. 

De træner i a l le tilfælde flittigt 

og står det til bestyrelsen v il 

de allerede i år blive anmeldt 

i kaninotter , såfremt der finde s 

et sådant lØb. Benægtende lav er 

vi bare 2 kaninot tere, og så v il 

det blive r oet til Aalborg 

Regattaen. 

Ellers er projektet på s kinner 

til afvikling i 1992. KØbenhavns 

Studenterroklub har sagt ja, med 

4 hold fra højere læreanstalter 

i København. s å vi mangler endelig 

bekræftelse fra Odense, Arhus 

og Roskilde Roklubber. 

Det er så tanken, at denne 

match skal afvikles sammen med 

den årlige gymnasiematch her i 

byen, så der bliver noget at se 

på ved fjorden denne dag. 

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

BLADET RONING SKIFTER STIL. 

DFfRs officie lle organ har 

udover den nye redaktør, birger 

Rind, som ikke er NY redaktør 

alligevel (forvirret, læs andet

steds) valgt at skifte stil. 

Bladet vil fremover være mere 

resultatorienteret, der vil komme 

masser af kaproningssider, 

trænersider, resultatlister osv. 

Ved et møde d. 26/4-90 i 

Rosportens Hus mellem Reiner 

Modest, Mette Jensen og birger 

Rind, gav MJ accept på at blive 

entreprenør 
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med konkurrencestof til Bladet 

Roning. Følgende regattaer dækkes 

af MJ: Otter-stafet, Odense, 

Forårs 

Øresund, 

Brabrand, 

Regattaen, Ro-Triathlon-

Scandinavian 

Gudenåens 

Open-Oslo, 

Blå Bånd, 

Sorø, Luzern, Den Internationale 

Københavnsregatta, Skolekaproning, 

Vikinge Regatta, DM-Brabrand m.m. 

Redaktionsudvalget bag 

ser pt. således ud: 

Birger Rind, Ansv. 

RONING, 

RedaktØr. 

Stig F. Bjerregaard, Sekretariatet 

Jens Ravn, Viborg Roklub, 

Annie Kaalby, HEl-Sport 

Børge Kaas-Andersen, KR. 

I RONING nr. 3, der ventes 

udsendt d. 15/6-90, er der 

følgende 

Stafetten, 

Forårs 

indhold: KØbenhavner 

Langdistance, 

Regattaen, 

Odense 

Hovedbestyrelsesmøde, Fonden til 

Rosportens Frenune, Outrigger-

week-end for ungdoms ledere 

om en ny roklub i Ebeltoft. 

og 

I RONING nr. 

udsendt: 

indhold: 

15/8, 

4, der ventes 

er der flg. 

Ro-Thriathlon, 

Scandinavian Open, Brabrand, 

Gudenåens Blå Bånd, Luzern, Ung 

roer i halvfemserne, Brandenburg 

Regatta- DDR, Viborg regatta og 

et portræt af en eller anden 

kendt/ukendt roer. 

Bladet RONING udkonuner i 1200 

eksemplarer 8 gange årligt. Et 

årsabonnement for 1990 koster 

kr. 150. Abonnement kan tegnes 
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ved henvendelse til DFfRs 

sekretariat, postboks 74, 

Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd. 

Tlf. 44440633. Sekretariatet 

har åbent mandag til torsdag klo 

10-15, fredag kl. 10-13. Lørdag 

lukket. 

NABOEN FEJRER JUBILÆUM. 

Vor nabo, ROforeningen "KVIK" 

kan, som den ældste Roforening 

i Norden til næste år fejre 125 

års jubilæum. 

"KVIK" holder standerhej sning 

søndag d. 7. april og har samtidig 

fået overdraget dansk ronings 

officielle landsstanderhejsning. 

**********1r**** 

LANDSSTÆVNE AFLYST. 

Roernes 

afvikles 

landsstævne, 

i denne 

der skulle 

s orrune r i 

Roskilde, er blevet aflyst pga. 

for få tilmeldinger. 

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

EN OPFORDRING TIL DSRs MEDLEMMER. 

HUSK DET NU: SIDSTE MAND/KVINDE 

LUKKER OG SLUKKER OGSA pA 

INSTRUKTIONSAFTENERNE 

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

REDAKTRICEN TAKKER! 

Tak til de roere, der henvendte 

sig med noget til mit ro-arkiv. 

N. H. Strigel skal have en stor 

tak for en masse albums med 

langtursbilleder, rO-bøger, mange 

årbøger, og det bedste: Alt om det 

EN GRÆNSEOVERSKRIDENDE TUR. 

24 roere fra DSR ol:>le'Vec:le foråret Berlin. 

Alle har på TV set muren i Berlin smuldre og falde. men vi kan bevidne at 

den "mur". der har skilt øst og vest gennem vandet. også er gennembrudt. 

Hvor man før blev standset af landegrænsens rød-gul-sorte tønder i vandet. kan 

man nu ro igennem ved at gå ind til kajen. vise en smilende. østtysk grænsevagt 

sit rødebedefarvede pas (farven dog ingen betingelse). 

Normalt skal man også slippe 15 DM for visum men "fordi det var påske" blev 

vi inviteret indenfor gratis. og kunne således frit ro videre og besøge Potsdam . 

Her inspicerede vi Frederik Den Stores "sommerhus" - slottet Sanssouci. 

En anden tur gik ad floden Spree igennem en sluse ind imod Rigsdagsbygningen 

midt i Berlin. Undervejs var der udsigt til en masse spændende bygningsværker 

- nye som gamle; Berlin må være arkitekternes paradis! 

Det var med et sug i maven. at besætningen i den danske båd med dannebrog 

agter gled forbi Rigsdagsbygningen : Den tronede på den ene side. mens man på 

østsiden så resterne af den nedrevne mur. For mindre end et år siden var et 

menneske blevet skudt for at krydse Spree netop her. Det stod at læse på en 

af de mange opsatte mindeplader ved Rigsdagsbygningen . Helt forundrede. men 

også opstemte fortsatte vi ufortrødent ind i Østberlin ( mens historiens vingesus 

foldede Dannebrog ud! l. MEN - da vi nåede til Friedrichsstrasse. blev vi vinket 

ind til en toldstation. hvor de helt bestemt syntes. at vi IKKE skulle ro videre. 

Faktisk bad de os om at vende rundt. - hvilket vi gjorde med paraderoning . Hvis 

ikke vi havde roet i en outrigget båd. så havde vi rejst årer! 

Tilbage mod Vesten overmandede sulten os. og vi fik øje på nogle trappetrin 

og reb ved Rigsdagsbygningen. hvor vi kunne lægge til og svale os lidt på en 

græsplæne. MEN : Just som vi sidder med leverpostejmadderne. får vi øje på en 

østtysk patruljebåd. der hastigt nærmer sig. "Guten Tag" lyder det fra en af 

kasketterne: "Er I klar over. at båden stadig befinder sig i østtysk vand. selv 

om I er I vest?" Næ. det var vi jo ikke. men vi fik da lov at spise madpakken 

færdig. før vi kravlede i båden igen. Kasketterne fulgte os "til dørs". Sikke en 

oplevelse. 

Ad en sidevej til Spree kunne man ro ind til Tiergarten og Zoo og her kunne 

man opleve det særegne både at se strudse og papegøjer fra båden. 

De østtyske roere har også mærket Glasnost' en. For første gang i over fyrre 

år deltog roere fra øst i Berlins fælles rotræf. En gruppe besøgte "Hevella" , hvor 

vi boede. De var ankommet med toget, men faktisk er der vandforbindelse hele 

vejen fra deres klub i østberlin. De havde ikke rigtigt prøvet gra:nserne af 

endnu. 

- Men måske kan vi en dag ro hele vejen igennem! 

Vi fik deres adresse, og de fik en DSR-stander, og så snakkede vi om at besøge 

deres klub, næste gang vi kom til Berlin~.:-.-_ __________________ --, 

9 



Som sædvanlig 

herrehold med en 

havde DSR også et 

god blanding af: 

Motionister, lettere øvede, uøvede, 

veteraner m. m. med i havnen . Styrmand 

var Mogens HauL der kom ud for flere 

den oprørte havn med de 

bøjer! 

- Der var også mulighed for at ro 
slalom i Københavns Havn ved Køben
havnerstafetten . 

Fntn·Tc;c p ... lsen 

Halvdelen af besætningen bestod af: 

Ulrik Bang, Lars Nielsen, Niels 

Sørensen, Bernd Mogensen & .. 

Desværre folks, der var ingen 

deltagerliste, så det undskylder Deres 

udsendte! 

Resultatmæssigt roede den danske 

letvægts otter med 21.55 hurtigst. 

LR/ DSR blev nr. 2 i 22.20. Tredie blev 

Italien. DSR/"Australien" blev nr . 8. 

Reiners hold blev nr. 7 . Mogens Haut 

& Co. blev nummer 11. 

Søndagen bød på en nyskabelse. 

Et spurtløb over 250 meter. Løbet blev 

afviklet således at holdene blev sat 

sammen to og to, alt efter hvilken tid 

man havde opnået dagen i forvejen. 

Smart initiativ, det var tæt på Islands 

Brygge t tilskuerne), og så var løbet 

god som opvarmning til den lange 

distance. 

Efter spurtløbene, skulle holdene 

igen ud på en længere tur. 

Der f r emkom iøvrigt ikke de store 

ændringer i resultaterne. Hos damerne 

blev Lyngby nr. 1. Hansen, Bloch , 

Jensen, Siggaard og G. Rasmussen blev 

n ummer 2. Birgitte Hanel, Jette & Co. 

blev nr. IL Lørdagens hava r erede hold 

gennemfør te i finere stil om sønd agen 

og sluttede som n r . 6. 

Hos herrerne tog letvæg t s otteren 

sig af sejren med flere længder over 

italienerne. Hardy & Morten blev nummer! 

3 sammen med LR. DSRs 

juniorer/seniorer opnåede en hæderlig 

placering midt i feltet. 

Mogens Haut & Co. gennemførte, 

men kom i mål længere nede i feltet. 

Deres 

vands: 

udsendte 

Mette Bacher Jensen 

til lands og på/i 

gode vikingeskib Hugins færd over givelse på Redaktricens fødselsdag 

Nordsøen. 

Mette Bloch har skaffet en 

del italienske ro- og sportsblade 

f ra sin tur til Piediluco. Godt 

nok kan redaktricen endnu ikke 

læse så meget italiensk, men 

billederne er heller ikke at kimse 

af! 

Michael Frei har kØbt nogle 

italienske ro-postkort med hjem 

fra 

meget 

har 

Italien, så 

taknemmelig 

taget imod 

redaktricen er 

over at nogen 

opf ordringen . 

Hun samler stadig ind, man 

kan endnu henvende sig, hvis man 

har nogle ting "af bevaringsværdig 

værdi" liggende. (Altså alt om 

Roning, forstås !). 

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

DSR FAR NY OTTER. 

Otteren "LEO", der blev skænket 

af LØvens Kemiske Fabrik ved vort 

1 00 - års jubilæum i 1967, led 

en krank 

Regattaen 

skæbne 

f or 3 år 

ved Maribo 

siden. Her 

roede mandskabet på nogle 

jerndragere, der stod lige under 

vandoverfladen. Båden blev flænset 

fra ene ende til anden - og en 

og samme dag, hvor årets 

Hovedgenera lforsamling fandt sted . 

Den endelige bekræftelse på, 

at LØvens Kemiske Fabrik ville 

skænke os en "LEO II", modtog 

DSRs formand på Rosportens Dag! 

- Et er s ikkert, der skal nok 

blive rift om den nye båd, der 

ventes at ankomme sidst på 

sommeren i denne sæson. !1åske 

skal 

bestyrelsen/kaproningsudvalget 

have den fØrste prøvetur 

hvem ved? 

i den, 

DSRs v e terankaproere mangler 

også materie l, så måske tilfalder 

den nye båd - denne afdeling? 

- Eller hvad siger Senior A-

kaproerne ??? 

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

DSR TILBYDER 

OG AEROBIC·S. 

Det er muligt 

daglige roning 

aktiviteter. 

STADIG GYMNASTIK 

krydre den at 

med nogle andre 

Der er fortsat gymnastik om 

tirsdagen fra klokken 

18.00.-19.30. 

istandsættelse kunne godt opgives . Fredag kan man dyrke Aerobic's 

I februar måned ansøgte DSRs 

nye "Info"-chef, alias "La Redac-

trice", LØvens Kemiske Fabrik 

om en ny otter, istedet for LEO. 

Om der er noget symbolsk i 

under Bettina Wendelboes dynamiske 

ledelse. Dette foregår fra 17.30-

19.00. 

Det forlyder at 

Aerobic's-holdet rykkes til onsdag 

denne sag, vides ikke. Ihvertfald istedet. FØlg med på opslagstavlen 

f ore lå fØrste positive tilkende-
i DSR, hvor eventuelle ændringer 

vil fremgå ved opslag. 

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



FO R A R SR EG A TT AEN D . 19 . 20 . MA J. 

Løb med DSR -deltagelse, kort fortalt ( for at skåne de læsere, der ikke 
interesserer sig særligt meget for kaproning). 

2X, drenge junior A: 

Anders Brems & Jacob Nielsen vandt begge dage klart over 5 andre hold. Disse 
to skal deltage i Scandinavian Open i Arungen ved Oslo d. 2.-3. juni, hvor man 
forhåbentlig der kan ane holdets sande styrke på det nordiske plan. Her tæn kes 
der især på de Nordiske Juniormesterskaber senere på året. 

4- mænd sen ior A: 

Vi havde nogle enkelte roere med fordelt på et par firere. Roerne er dagligt 
at fi nde i sølv- letvægts otteren. 
Bo Vestergaard, der ellers er fast roer på otteren, var en uge inden 
Forårsregattaen blevt syg af en kirtelvirus, så en anden Bo, Bo Hansen også 
fra DSR, var med som reserve. Bo's hold blev begge dage nummer 2 efter en 
stærk tung firer. Henning Bay's hold blev nummer 4. 

4X-, mænd senior A: 

DSR havde Michael Frei med i dette løb. Frei ror normalt letvægt, men da der 
ikke var andre letvægts dobbelt-firerhold ved regattaen, måtte mandskabet ro 
mod et tungere hold fra Danmarks Rocenter. Begge dage blev det til en 2. plads 
efter det tunge hold. 

1 X, kvinder senior A: 

DSRs udsendte kvindelige medarbejder, Mette Bloch, var vendt tilbage fra det 
italienske og roede en sikker 1. plads hjem. Dagen efter roede Bloch med Ulla 
Fogh fra Lyngby i dobbelt-sculler og vandt ligeledes en sikker sejr i: 

2X, kvinder senior A: 

Ulla Jensen, Køge & Regitze Siggaard, DSR ror normalt letvægt, men mødte 
til start i den tunge klasse. Der var ikke rigtig "go" over holdet den week-end, 
så damerne måtte begge dage nøjes med en 2. plads. Måske havde det også 
betydning at letvægterne havde indledt en skrap kur umiddelbart inden regattaen. 
Forhåbentlig ser vi Ulla & Regtize lige så friske og sejrsikre fremover , som før. 

DSR/Fredensborgs ungdommelige veterandamer: fv. Marianne Henney. Jette M. 
Larsen, Mette B. Jensen. Susan Hansen og "steuer-frau": Susanne Agersnap 
havde, som det nok kan ses, visse problemer i den oprørte havn. 
Foto: Torben Th r' 

Nogle minutter efter damerne var hevet 

i sikkerhed, ankom den første dykkerbåd 

(smart! ) og sejlede damerne over til 

et velfortjent varmt brusebad. 

Badenymferne valgte, efter 

nærmere 

eventuelle 

gennemsyn 

skader, at 

dagen efter. 

af båden 

møde til 

et 

for 

start 

I herrernes løb, kan man nok sige 

På 

otter 

et andet stærkt hold, 

fra Lyngby/DSR, sås 

en tung 

Hardy 

Olesen, der dagligt ror dobbelt-sculler 

med en Lyngby-roer s amt Morten Tibian, 

der mest markerer sig i single-sculler. 

En Senior A 11- otter, kombineret 

af juniorer og begyndere fra sidste år, 

deltog også i Stafetten. 

En ny DSR-roer, Jesper Poulsen, 

at der var kommet behørig konkurrence. tidligere Rungsted. var netop 

De italienske verdensmestre iletvæg ts

otter var kommet op til kolde Danmark 

for at give vor sølv-otter konkurrence, 

og selvfølgelig også alle de andre gode 

hold, forstås! 

På letvægts-otteren sidder: Bo 

VEstergaard og Henn ing Bay sammen 

med roere fra KR, Odense & Bagsværd . 

Bay debuterer i år på den stærk e otter , 

mens Bo Vestergaa rd har været med 

siden starten for to år siden. 

hjemkommet efter et halvt års 

træningsophold i Australien, var stroke 

for dette hold. Ellers var det: Henrik 

Hebsgaard, Esben Jacobsen. Thomas 

Larssen, Hans Henrik Larsen, Jegvan 

Petersen, 

& Cox. 

erstattede 

Bo Hansen. 

Klaus Lauritzen, Bo Hansen 

Kasper Haagensen . Søndag 

junioren, Martin Nellemose. 



K0BE N H AVN ERST AF ETTEN 2 8 .- 29. APRIL. 

FEMOGFYRRE QUINDER 

STÆVNE VED ARETS 

KØBENHAVNERSTAFETTEN, 

KØBENHAVNS HAVN. 

OG NIOGHALVFEMS HERRER SATTE HINANDEN 

FØRSTE REGATTA pA DANSK FARVAND, 

DER SOM SÆDVI\NLlG BLEV AFVIKLET I 

RUTEN ER 6,7 KM. DER STARTES VED LANGEBRO, ROES TIL SLUSEN (ved 

Sjællandsbroen), HVOR DER VENDES OG SA GAR DET ELLERS RETUR. GODT 

AT DER KUN ER MODVIND PA HALVDELEN AF RUTEN. 

DSR havde som sædvanlig alt med, lige, ja nogen gange sågar BARNLIGE, 

hvad "der kunne krybe og gå" af veterandamer ! 

nuværende og fordums kaproere. 

Pudsigt er det den forbindelse, 

at man aldrig forsøger sig med et rent, 

stærkt klubhold, men skal kombinere. 

Dette sås specielt i damernes løb, hvor 

DSR havde repræsen"tanter" med på 

halvdelen af de ni deltagende hold. 

-Men DSR har altid nogle kvinder 

med blandt favoritterne. år var det 

Regitze Siggaard med sin makker, Ulla 

Jensen fra Køge og Mette K. Hansen 

samt Mette Bloch med Gitte Geisler 

Rasmussen som cox. , der havde sat 

sig sammen for at "få hævn" over sidste 

års Danmarksmestre fra Lyngby 

Dameroklub . 

Birgitte Hanel sås på hold med nogle 

lidt aldrende kaproerkvinder fra SKJOLD 

Vejret var typisk for årstiden. Sol 

men en pæn vind betød at nogle af 

holdene kom ud for vanskeligheder, 

hvilket der siden vendes tilbage til. 

I hvertfald er det beundringsværdigt 

at så mange hold møder til start år efter 

år SElvom vejrforholdene ikke altid 

er velegnede til roning, men mere 

sejlsport eller Wind-surfing! 

Lørdagens løb bestod af enkeltstarter 

på tid. Her skulle det vise sig, at der 

blev rigtig spænding om udfaldet- idet 

DSRs favoritter: Siggaard, Bloch, 

Hansen, Jensen og G. Rasmussen sejrede 

over Lyngbys stærke damer med sølle 

sekund. 

Nok overraskende 

østergaards hold sig 

tog 

af 3. 

Vibeke 

pladsen, 

og K R, det var bronze-styrmand Jette mens Birgittes blev nummer ~. 

M. Sørensen, dagligt træner i DSR, Veterandamerne fra DSR/Fredensborg 

der tog sig af rorlinerne for dette 

erfarne hold. Bibi Morbech var styrdame 

for et veteran-hold fra 

Fredensborg/Hellerup, Vibeke østergaard 

dannede hold sammen med nogle 

KR-piger, medens Marianne Henney, 

havde den allesteds nærværende redaktør 

båden, og denne kan fra nærmeste 

hold berette, at de aldrende, men meget 

ungdommelige damer, blev ved at få 

vand indenbords, således at holdet 

tilsidst måtte søge land (en mole, 2 

Jette M. Larsen & Mette B. Jensen roede meter over vandoverfladen) - hvorefter 

sammen med makkeren fra World Masters det gode skib "FRUEN" sank helt. 

Games, Susan Hansen fra Fredensborg. Nogle tililende "ro-bumlere" fra Køge 

Her havde frøken Susanne Agersnap så uheldet og var parate til at springe 

fået den udsøgte ære at styre for de ud og redde damerne på land. 

alarende, men alligevel ungdomme 

lX, mænd senior A: 

Dette løb skulle vise sig at blive et af lørdagens bedste . Ingen havde regnet 
med at Morten Tibian ville få behørig konkurrence, da kun 3 hold skulle møde 
den stærke single-scullerroer. - Men en anden DSR-roer, letvægter Jens Mohr 
Ernst. ville noget andet. Jens gav Morten hård kamp over det meste af banen. 
indtil mål - hvor Morten svarede igen. For skel i mål 3/~ bådlængde! 

Dagen efter havde Tibian fået lov at låne Bjarne Eltangs båd. Denne gang gik 
c'et bedre for Tibian, idet Mort en vandt med flere længder over Jens Mohr Ernst . 
Langt efter - begge dag - fulgte de to øvrige hold. 

2X, mænd senior A letvægt: 

DSR havde Jan Palmø & Per Arnoldi med samt Hardy Olesen med en 
Lyngby-roer. Også et Senior A \I hold fra DSR stillede op her mod de bedste 
herhjemme. Det var Esben Jacobsen & Henrik Hebsgaard. debutanter fra i fjor. 

Et stærkt. tungt hold fra Danmarks Rocenter vandt begge dage udenfor 
konk urrencen . De reelle v indere blev Palmø & Arnoldi. Hardy Olesen & Co. blev 
nummer ~ lørdag, hvor Henr ik & Esben blev nr. 5. Søndag meldte Hardy' s hold 
af. så de to DSR-senior A II- r oere rykkede en plads op og blev nr. ~. 

8+, mænd Senior A: 

Den danske letvægts otter med vores: Henning Bay & Bo Hansen, havde ingen 
nævneværdig konkurrence ved denne regatta. Begge dage vandt otteren helt 
suverænt over et hold fra Bagsværd. 

Søndag efteranmeldte et helt nyt hold fra DSR med to lidt skrappere roere 
i besætningen : Ulrik Westrup. Marcel Lee. Lasse Altmann. Dan Bysted. Carsten 
Kyster, Peter Schmidt. Frede Keller. Morten Tibian og cox. Lene Anderson. 

Mod sølv-otteren og et godt roende Bagsværd-hold var de nye DSR -roere som 
ventet chanceløse. Alligevel har løbet givet de nye rigtig "blod på tanden" - nu 
skal der trænes. og det skal være seriøst! Holdet satser på diverse Universitets/ 
Studentermatcher i denne sæson. 

~x, kvinder senior A: 

Her havde DSR et nyt hold til start. 
Ved Odense Langdistanceregatta fjorten dage forinden. havde damerne klaret 

sig hæderligt. nu gjaldt det den rigtige kaproer-distance . 
Holdet. der består af Susanne Agersnap. Malene Hasse. Rie Sørensen & Lene 

Anderson. fik ikke nogle egentlige modstandere ved Forårsregattaen . Man valgte 
derfor at lade damerne møde til start mod nogle junior-hold . 



Yderl igere fik DSRs damer lov at s tarte 15 sekunder før juniorerne, der hører 
t il blandt d e sk rappest e hold herhjemme. 

Lørdag mødte DSR ku n Viborg. Egentl ig burde KUN stå i gåseøjne, for Viborg 
var meget tæt på Danmarksmesterskabet sidste år. 

DSR s damer kæmpede det bedste, de havde lært - men træerne vokser som 
beke ndt ikke ind i himlen . Holdet tabte t il Viborg med 5-6 længder. Søndag mødte 
et par junior- hold mere til start mod damerne. Resultatet blev s tort set det samme, 
s e lvom et Lyngby-hold gav vore god kamp på hele distancen. 

L1X-, drenge junior A : 

- Et godt roend e hold med nogl e talentfulde gutter fra DSR ! Lyngby: Martin 
Nellemose, Klaus Lauritsen, Kasper Haagensen & Jeppe Kollat, skulle møde fem 
andre hold i denne elegante bådtype. 

Et stærkt hold fra S ilkeborg! Kolding viste begge dage vejen, ved at vinde 
suverænt over de øvrige. Lørdag blev de unge DSR -roere nr. 3 - søndag fik 
holdet roet sig frem til en fl ot 2 . plads i et af dagens mest spændende opløb. 

2X, mænd senior A II : 

- Han s Hen rik Larsen & Jegvan Petersen I se foto andetsteds}, skulle møde 
tre andre hold i denne klasse, der hovedsageligt er beregnet på nye roere . Trods 
kraftfuld og pæn roning. rakte det hele kun t il en 3. plads begge dage - men 
vent bare - Jegvan & Hans Henrik skal nok markere sig senere på sæsonen. 

1 X, mænd sen ior - nye roere: 

To nye talentfulde roere, Erik Rasmussen & Peter Elsner, var DSRs 
repræsentante r i dette løb . Det var debut til begge to, hvor Peter Elsner begge 
dage blev nr . LI og Erik Rasmussen nr. 5. Også de to kommer vi temmeligt sikkert 
til at høre mere om, for hvis de fortsætter m,ed den træningsindsats, skal de 
nok være med helt fremme blandt de nye senere på sæsonen. 

2X, mænd senior - nye roere : 

DSRs bud på et kommende stor-hold i denne bådtype. er to høje og stærkt 
r oende gutter. Teis Hansen & Ni e ls Sørensen ror rigtigt godt i deres "gamle" båd: 
Miner va fra 1956 . Det blev begge dage til s uveræne sejre over henholdsvis Køge 
og naboen Rof. "KVIK" - distancen var 1000 meter. 

Holdet prøvede iøvrigt at ro på den f ulde distance om søndagen, hvor de 
sti llede op i senior A II. Her blev det til en sidst e - plads , halvanden længde efter 
Jegvan & Hans Hen rik. Måske kommer disse t o DSR - hold til at slås om 
placering erne ved d e kommende kaproninger - d ette vendes der tilbage til i d e 
kommende numre af DSR - blad et. ,.... 

Reportage & foto: 

Tekst: 
Mette B . Jensen 

Fotos: 
Copyright: 
MB J 
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MANE S K I N S TUR _ 

vi mØdes i k l ubben fredag d . 8 . 6 ., k l . 22. 00. 

Bådehold sættes og vi ror mod KØbenhavns Havn. vi fortsætter gennem 

kanalerne i nattens mulm og mørke, kun oplyst af vores l ygter og 

byens l ys - og s e l vfølge l ig: MÅNESKINNET fra fuldmånen ! 

medbragt e kaffe/te, vi l ægger til et s ted i 

spi ser noge t hjemmebagt kage -

+~~~~. '--=-~-~~~s..~~~~~~~~t;1~~ 
"~~'"", .,~.:' 

~<J'~1-~~'.~''''''~~'': . J:;- - . 

TI LMELDING: I NGEN ! MØD BLOT OP. KANINERNE ER OGSÅ VELKOMNE 

AFGANG: Jo hurtigere hol dene l aves, de s hurtigere kommer vi afsted. 

HJEMKOMST : Omk r ing k l. 02 . 00 . 

DISTANCE: Kanalturen er ca. 17 , 5 km. 

Rochef: Li se McNamara. 

ITlot:ion s kalender :ju.ni/:ju.l i 

Fredag d . 8. Måneskinstur i kana l e r ne, afgang k l. 22. 00 

Tors . d.14 . Bådehold sættes kl. 20.00 til Midde l grunds - tur. 

Sønd. d. 17 . Midde1grunds-tur, afgang kl. 10 . 00 

Lørd. d.23. Skt. Hans Tur, afgang kl. 16.00 

Sønd. d. 1/ 7 . Badetur til Strandmøllekroen, afgang kl. 10 .0 0 



HALLO, HALLO 
en spørg e sang fra Køkkenudvalg e t 

Forleden holdt køkkenudvalget et møde med Formand Henning. Her di s kuterede 

vi bl . a. køkkendrift n u og i fremtiden. 

Men vi kunne og s å godt tænke os at høre. hvad DU synes om den sag. 

Der er vi st ing e n tv iv l om, at på dage med akt iv itet i køkkenregionen el' der 

mere liv og atmosfære i k lubb en; med andre ord, folk bli ve r hængende - snakker 

og hygger. Al le er enige om, at klubli vet er værdifuldt og at det for enhver 

pris skal bevares. Men hvordan bevarer vi det, når in teressen for at bidrage 

til sultne roeres vældige appetit I hvad angår mad) er svingende , al t afhængig 

af eksamens p r es . ferie ;' osv.? 

Kan vi klare os som tingen e ser ud lige nu eller må vi fi nde på et 

alternati v? På mødet talte vi om alternativer; såsom at ansætte en fu ldtidsansat 

medarbejder til at varetage dels madlavn ing dels rengøri ng. e ller at et medlem 

eller to (vi forestiller os studerende) forestår madlavningen på tirsdage og 

torsdage . 

Da der i arbejdsordningen blev indført køkkentjans som en mulighed, drejede 

det sig om at lave mad til ca. 20 personer. hvilket må siges at være 

overkommeligt. Successen har bevirket. at der nu er tale om at lave måltider 

til 50 personer, og det kræver betydeligt mere tid og arbejde end de 2 timer 

som arbejdsQt'dningen betaler pr . deltager . En ide vil mås ke v ære at godtgøre 

en "madlavningsaften" med et total antal timer I fx . 6 eller 8 timer l. og så kan 

man selv bestemme om man vil være ene om jobbet, eller måske få en hyggelig 

aften ud af det sammen med et par klubkammerater. 

Vi vil gerne høre fra dig! jer. Høre fra nogen d e r kommer ofte og fra de , 

der bare kigger forbi engang imellem. 

Vi køkkenudvalget finder det vigtigt, at der blandt klubbens medlemmer 

er bred enighed om, hvordan køkkendriften skal være. Som sagt er det jo en 

essentiel del af vores klub - nemlig af DSR . 

Fortæl os hvad I mener. når I møder os DSR. Læg et brev barens grønne 

postkasse eller ring tilos . 

Vi vil samle folks meninger sammen til næste nummer af klubbladet. 

Lad os få debatten igang. 

P.S. Tavshed tolker vi som et samtykke med køkkenudvalget. 

Hilsen fra: Birgitte Larsen & Lene Hansen. 

DSR HAR F AET NY R E DAK TI O N . 

E N KOR T P RÆSE NTATION 

***** * * *** 

BJ AR NE ENGELL : 

- Ene mand b landt redakt ionens f ire d amer. 35 år. Løve. 1.98 cm . høj - vinge 
fang (fingerspids til f ingersp id s) 200 cm. 
Ti dligere redaktør af DSR-bl ad et. ekspert i opfi ndel ser : Læs om lante rnegalgen 
i d ette blad . Vi l 'f remover tage sig af sådanne "Ole-opfinder- s ider" - og moti ons 
roning i klubb ladet. 

SUSANNA HANSEN; 

Indfød t lollik. bor d og på Chr ist ia n shav n. roet i f emten å r. 29 å r gammel , 
Løve. Højde 1. 78 cm - vingefang 1.84 cm . -E n fremrag ende tekn iker "kan alt 
selv"- også k latre op af Kullens stejle kli ppesider på " KA NIN DRÆBER 
WEEK- ENDEN" - kunne ikke nøjes med een gang bjergbestigning. Skriver om : 
Instr uktion. langtu r e og mot ionsture til b ladet. 

HELLE ANETTE NIELSEN: 

- Ikke særlig høj af statur , bruges derfor ofte som styrmand på Bagsværd. 
hvor h un med sit ægte jydske kan få et fuldt koncentreret dobbelt-firerhold til 
at bryde sammen af grin. Ek s pert i at lægge pression på kl ubbens formand. når 
det gælder udvidelse af klubbladets sideantal : "Hvis vi ikke må få flere sider i 
bladet. kommer formandens leder IK KE med!" 
Er 23 år. løve "stor nok". vingefang : "Som en kolibri ' s" . 
Skriver om ins t ruktion. kaproni ng og k lubarrangelmen~er . 

SUSANNE AGERSNAP : 

Tyr. 31 å r str. 36~ i sko. Forsøger sig på et nyt dame dobbelt-firer hold på 
Bagsværd Sø. Modtog sidste å r Alligatoren. Er meget alsidig i roning • typisk 
korthårsfrisure. Går ind for at klubbens køkken er velfungerende. Blive r sat 
til at skrive lidt af hvert. g e rne om klublivet i DSR . Læser Geografi og bor på 
Frederiksberg. har hund. 

METTE BACHER JENSEN : 

Fisk. 19 år + nogle ganske få måneder. Ror dog veteranroning på dispensation! 
Højde 1,83 cm - vingefang 1,84 cm. Redaktør siden 1987. Er stor saml er af alt 
muligt antikviteter og ro-materiale til arkiv. Går mest ind for kap r oning. 
kaproere og deres liv og levned - el s ker fotografering . Får dog også selv tid 
til at ro. Pt. "Mor!barn-dobbelt-firer". Har hunde og katte og meget andet .. . 



"FRA FIREREN "FRUEN"s FÆRD FORLEDEN". 

Fem fr-iske frøkener/fruer fik forleden formiddag fireren: "FRUEN" frem 

fra flådens flade. 

Fik fartøjet friskt fra flydeponton. flød fantastisk fint. 

Formodentlig fornemmede furierne forårets friske fyrighed fra første færd. 

Fra "Frihavnen" foregik forsommerens første feberagtige finale for fyrre 

feminister. 

Fruer/frøkener/fruentimmere/furier. Flotte. fantastiske figurer. fikse 

faconer. flade. fyldige. f rodige. forelskede. fraskilte. fasttømrede. 

forlovede. feminine flokke. foretog flydende fremdrift forleden. 

Flere favoritter fornemmede førstepræmien. Forlod fantastisk frækt 

forsamlingen. "FRUEN"s førstedamer fattede febrilsk fire-hændigt forkene. 

Fagert fratrak fruentimmerne fireren fra "Frueklubbens" frøkener. 

forfulgte forventningsfuldt favoritterne. 

Formaninger fra firerens førstestyr-frøken: "Fagerfnap" : Fat forkene. 

finker - følg føreren". I Fra Fredensborg!). 

Fælles følte flokken farvandets fossen. 

Fødder fugtedes. "FRUEN" fyldtes . Firerens flydeevne forsvandt. 

Fruentimmerne forudså faren. Forlod fartøjet frivilligt. 

Forbigående fodfolk fornemmede faren for forsvundne feminister. Frelste 

forpustet "FRUEN"s finker forsvarligt fra farvandets forurening. 

Fem forbavsede frøkener/fruer forstod forkomne forliset. Friske frømænd 

fremkom forbløffende forsinket. 

FY! 

FØj! 

Fik "fruerne" fuldtalligt fragtet frem for flådebasens finbad . 

F I NALE: "Finkerne" forventede faktisk flidspræmie for frisvømmerprøve! 

MBJ maj/90. 

Roni ng 

lader til at være kommet på mode igen. Fra mange klubber landet 
over høres om en god tilstrømning af nye medlemmer. 

DSR kan heller ikke klage. Ser vi tilbage, var vi pr. l. ~ktober 
1988 464 aktive medlemmer, pr. l. oktober 1989 713, og nar man 
ser, at der allerede er over 150 kaniner til instrukt i on, er det 
nok et sikkert gæt, at medlemstallet vil passerer de 900 iår. 

Det rejser naturligvis s~ørgsmålet, 
antal medlemmer? bygningsmæs sigt og 
ikke de helt store problemer. Mange 
mi, hvilket giver mulighed for at 
faciliteter. 

om vi kan rumme et så stort 
materielmæssigt forventer jeg 
medlemmer giver en god økono

investere i og udbygge vore 

Men nu er roning ikke blot et spørgsmål om at tilvejebringe et 
vist antal sæder. Det drejer sig nok så meget om, at kunne tilbyde 
et klubliv, der gør DSR til andet og mere end et sted, hvor man 
"køber" sin motion. Skal dette klubliv vedligeholdes og udbygges, 
kræves en stor frivilli~ indsats fra såvel gamle som nye medlem
mer . på de primære omrader - instruktionen og motionsroningen 
ser det ud til at gå godt, mens der omkring de sociale aktiviteter 
godt kunne bruges en ekstra indsats. Jeg tænker her især på på 
driften af køkkenet og afholdelsen af fester. Jo flere, der tager 
en hånd med, des mindre indsasts kræves der af den enkelte. Har du 
lyst til at yde en indsats på et af disse områder, så henvend dig 
blot til et bestyrelsesmedlem, der så vil sørge for, at du kommer 
i kontakt med de rette mennesker. 

Der er in~en aktuelle planer om at forsøge at begrænse medlemstil
gangen, sa tag du blot vennerne med i DSR og given hånd med ved 
deres introdukktion til klublivet. 

Der sker stadig en masse i klubben på alle fronter. på festsiden 
er vi langt fremme med planlægningen af klubbens fødselsdagsfest, 
der i år holdes den 16. juni. Det er lykkedes festudvalget at 
sammensætte et program med god mad leveret af Jytte og levende 
musik ved Nivå bigband. Prisen bliver 190 kr. pr. person . For at 
få arrangementet til at passe ind i lokalerne, har vi besluttet at 
begrænse deltagerantallet til 150. Tilmeldingslister er opsat i 
baren, så hurtig tilmelding tilrådes. 

Sidste nyt fra ombygnings fronten: Nye vinduer er bestilt til 
verandaen. Vi forventer at få dem leveret umiddelbart efter fød
selsdagsfesten, hvorefter Kim vil gå 19ang med at sætte dem i. 
Byggetilladelsen til køkkenet burde være kommet fra kommunen, så 
det kan nu kun være et spørgsmål om kort tid, fø r v i kommer igang 
for alvor. 

Henning. 
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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 o~erskridelse 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 udmeldeise 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 ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me1delelser 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 restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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H 'Vorfor ~ !:2.!:. ? 

En knæskade betød, at jeg måtte prøve roning for at genoptræne knæet, 
fortæller Lasse Altmann, 214 år og Skytte. Lasse læser H. A. på Handelshøjskolen 
og startede med at ro i DSR i efteråret 1989 . En af Lasses venner, der læser 
på Landbohøjskolen. begyndte samtidig med en del studerende derfra, at gå til 
vintertræning flere gange om ugen i roklubben. 

Vi var et helt team, der fik interesse i at prøve kaproning. Jeg begyndte 
ligefrem at KUNNE LIDE den hårde træning, fortæller Lasse Altmann . 

De nye roere, inclusive Lasse, debuterede iøvrigt ved Forårs Regattaen d. 
20. maj. Mod så hårde modstandere, som den danske sølv-Ietvægts-otter og et 
godt roende mandskab fra Bagsværd Roklub. var Lasse Altmann & Co. som ventet 
chanceløse. Alligevel gav debuten "blod på tanden", så holdet har valgt at 
fortsætte den megen træning i otter 3-5 gange om ugen. 
- Jeg synes iøvrigt at det har været en rigtig dejlig tid , siden jeg startede i DSR, 
og at især vintertræningen med de mange nye, gav kolorit på tilværelsen. 
- Måske ender VI engang i verdenseliten, slutter Lasse af ... . I Hvem ved?). 

Og der 
gik starten". 
Træneren 
opmuntrer 
og oplyser 
r oeren under 
testen, der 
fandt sted 
i DSR's 
vægtlokale 
i januar. 
Foto:MBJ 

MEDLEMSBlAD NR. 5 JUNI 1990 58 ARG. 

JAN PALM0 & PER ARNOLDI VISTE GODE TAKTER VE~ F?RARSREGATTAEN: 
De to letvægtsroere vandt to sejre ved regattaen, der løvr.lgt h.avde mange nye 
DSR-roere til start for første gang. Læs alt om re~attaen Inde I bladet. 
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INDMELDELSE: ske r ved at udfylde og indbetale iodmeldelses -girokort. Dette 
forefinaes på kontorets dør i bådehallen. Indbetaliogen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til Z gratis prøvegaoge i klubben, 
inden indmeldelse skal finde sted . 

-- --- -- - ----------------- - --- ------ -- -- ------------~-- ------------------ ----
KONTINGENT: opkræves kvartal svis fo rud via giro. Ved overs kridel se af 
betalingsfrist pålægge s et gebyr på Z5 kr pr. rykker. Hvis rykker k rydser 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret v i l blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
-- -- -- ----------------------- - - ---- --------- --------- ----- ------- -- --- --- ---
UDMELDELSE: kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7, l/IO, og ska l være DSR i 
hænde med mindst 3 dages var sel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 
iodbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, samt 
ved at anføre ·udmeldelse", navn og adresse på deo del af girokortet som 
posthuset beholder (betalingsde len). Girokortet e r dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør i egen ioterresse gemme 
girokvi tteringen . -Kontingentopkrævnings-girokorteoe kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me~delelser ikke kan anføres på disse. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE : Man er medlem og kontingent
pligtig iodtil gyldig udmeldelse har fundet sted , uanset om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance 
svarende til l/Z - l års kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Al le omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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Pinsetur, Sydfyn 

Den drlige pinse tur til det Sydfyenske Øhav er netop løbet 

af stabelen. Traditionen tro med masser af regn og blæst, men 

der skal mere til at ødelægge de gæve DSR-roeres humØr. 

4 DFfR-både havde v i lånt, og holdene startede lørdag fra hhv. 

Fåborg, Svendborg, Nyborg og Rudkøbing. D.S. båd bragte vi selv 

med, nemlig "AR" , som hermed starter sin færd for denne og næste 

sæson (se tidl.). 

Fredag aften løb v i ombord på den forsinkede DSB-færge med 

vores blå skønhed , mens færgemændene stod og heppede. Vi nåede 

færgen! 

Søndag mØdtes 

silede ned, men 

alle bådhold, som planlagt på Drejø. Regnen 

vi stegte og brasede over de små gasblus, nØd 

de lokale pilsnere og vin fra papkartoner og fik udvekslet 

erfaringer og oplevelser fra turen. Mandag skiltes vi og roede 

tilbage mod vores udgangspunkter. 

Det Sydfyenske Øhav er spændende og smukt farvand. Masser at 

se på, både på land og på vand, ikke langt mellem Øerne, mange 

søde, små havne, fine strande etc. Det kan kun anbefales. 

Roklubbernes medlemmer er også meget venlige og det er nemt at 

få lov at overnatte i klubberne. 

Jeg var i båd med Ib Jørgensen og Niels Engell, og vi blev 

efterhånden eksperter i at finde på adspredende julelege, når 

roningen var surest: Synge, rime, gætte, fortælle historier, og 

gutterne kæmpede om 

befandt jeg mig midt 

at tisse længst og prutte højest. (Desværre 

i skudlinjen!) Jeg blev pålagt at fortælle 

3 vittigheder dagligt og "nåde trøste mig", hvis jeg ikke kunne. 

så før jeg drager på tur igen, vil jeg meget gerne have samlet 

nye vitser. 

Mens jeg stadig har friske minder fra turen (skoldet næse, 

masser af myggestik, øm numse og mØre muskler) vil jeg opfordre 

jer til at prøve en langtur i Det Sydfyenske Øhav. 

Jeanette V. 
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SOIIIIIl8rferien 
står for døren for de fl e ste af os . Traditionelt har dette 
betydet en nedg ang i a ktivitetsniveauet. Sidste sæson syntes 
dog a t bryde med denne " t radition", i alt fald p å instruktions
området , hvor kaninerne blev ved med at komme gennem hele juli 
og august måned. Det bliver spændende at se, om dette gentager 
sig i år og måske endog udvides til andre områder. 

Et af de områder, hvor a ktiviteten gerne skulle vise sig i den 
kommende tid, er inden for langturs roningen. Der er fle r e akti
vitet er igang. Svante skal h jem fra Abo , der er e n b å d på ve j 
Sjælland rundt, der tales om ferieture langs den t yske nor dkyst 
etc. Er du interesseret, så kontakt Jeanette elle r k i g på op
slagstavlen . Mulighederne er mange og fortjener at blive udnyt
tede. 

Hvert år, den sidste søndag før efterårssemestrets start, roes 
en kaproning mellem Københavns Universitet og Polytekninsk 
Læreanstalt i otter. Det sker også i år, helt nø jagtigt søndag 
den 2. september. Der skal sættes to hold bestående af stude
rende og kandidater fra de to læreanstalter. Har du lyst til at 
deltage, så kontakt Susanne Agersnap (KU) eller Mette Rasmus
sen (DTH), således at sommerferien kan benyttes til lidt træ
ning. 

Jeg tror de fleste er enige om, at den organiserede modtagelse 
af nye medlemmer , der bliver arrangeret fra en gruppe medlemmer 
med servering af kaffe/te og kage mandag og onsdag aften, bety
der meget for kaninernes introduktion til klubben. Det ville 
også betyde meget for klublivet, om der var servering tirsdage 
og torsdage. Det er derfor med glæde, at jeg ser, at køkkenud
valget igen forsøger at få en ordning med servering af lette 
retter op at stå. Dette fortjener at lykkes. Slut op, og given 
hånd med. Dette gælder også, og måske især, årets kaniner . Det 
er en udmærket måde, at lære endnu flere medlemmer at kende 
på - og jo flere I kender, jo lettere er det at komme ud at ro. 

Til slut lidt tal. Aktivitet kræver materiel. Siden sidste 
efterår har vi bestilt, og de sidste leveringer forventes i 
august måned, følgende materiel: 
l 2-årers inrigger (træ), l 2-årers inrigger (plast), 24-årers 
inriggere (plast), 2 singlescullere (plast) til motionsbrug, 2 
kajakker, l brugt kaproningsotter, l ny kaproningsotter, l 
dobbelt firer og l dobbeltsculler. Dette giver ialt 44 nye båd
pladser. Lægges hertil, at alt materielt er i en stand, hvor 
det konstant kan bruges, må det fastSlås, at vi er godt ruste
de til den ativitet, der forventes. 

Henning. 
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Lidt af hvert 
nogle 

Det. 

mennesker, som 

vi mangler, er 

har lyst til at 

D E AD -LI NE på b l adet lave maden og hjælpe b arvagten med 

over disken. Har du er allerede S ØNDA G 
D _ 8 _ J U L I _ da 

hovedparten af redaktionen rejser på 

ferie i ugerne derefter. 

Det er dog d elvist i embeds medfør, 

idet Bjarne Engell skal slå sine fo lder 

i nogle inriggere på Sydtyske floder, 

Redaktr icen tager til den store regatta 

Luzern, Schweiz med dertil hørende 

fortjent daseferie Sydfrankrig. De 

andre redaktionen skal enten samme 

steder eller også passe hen hol dsvis 

kaproning, ro instruktion eller klublivet 

- derfor, kjære læsere: Bær over med 

os! 

Indlæg, lagt postkassen 

Sl y ngelstuen EFTER kl. 24.00, d. 8. 

jul i bringes senere på året. 

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

A erobi c -s-holdet 

har h oldt flyttedag! 

De halsbrækkende øvelser til f ed 

musik bliver fremover udført om 

torsdagen f ra kl . 17.30. - 19.00, 

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

at servere den 

lyst til at være med til at lave en 

hyggelig stemning hernede, samt lære 

nogle nye mennesker at kende, så 

kontakt: 

LENE HANSEN 33144737, BIR GITTE 

LARSEN 31206084 eller LISE MCNAMARA 

35821 ';99 . 

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

LEDIG SEKRETÆRPOST DSR . 

Det forlyder at vi DSR pludselig 

har fået en bestyrelsespost som 

s ekretær ledig. Vi bringer en nærmere 

omtale af den meget vigtige stilling 

næste nr. 

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

D.'I'! l. SEKTION 

~l7. JUNI 1990 

'fl1itiJl1nV-
Len e Hansen_ Birgitte 

L arsen & Lise McNal'T1~ra 

s ø ger h jcelpere 

Vi er nog le mennesker, som fø ler , 

at der mangler noget tirsdage & 

tor sdage, f. eks. MAD. Vi har tænkt 

på at lave cafe disse dage . En bolle 

med fyld, noget salat, måske endda 

kage. Vi ha r lavet en aftale med en 

købmand mht. leverance. 
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Fødselsdagsbarnet: Kasper 

godt Haagensen, roede rigtigt 

Brabrand. Kasper, der ellers har roet 

dobbelt-firer og var reserve på en 

junior-otter med henblik på de Nordiske 

Jun iormesterskaber, klarede sig bedre 

end otter-mandskabet. Begge dage 

kvalificerede Haagensen sig ti l f inalen, 

hvor det blev til 4. pladser i nogle tætte 

opløb. 

Anders 

( Stevns), 

Regattaen 

undtagelse, 

Brems §. Jacob Nielsen 

har i år roet fra sejr til sejr. 

Brabrand var heller ingen 

Holdet v andt begge dage 

temmeligt suverænt, og bl ev da også 

prompte udtaget til de Nordiske 

Juniormes terskaber Finland i juli, 

Juniorerne: Martin Nellemose, Klaus 

Lauritzen §. ~ Kollat. roede otter 

med Bagsværd/VIKI NG. Et hold fra 

Nykøbing 

overrumplede 

repræsentanter, 

F, /Tissø/ Roskilde, 

totalt DSRs 

der tabte med 25 

sekunder , Hvis holdet havde ladet 

være med at ro "sædefræs & piskeris

roni ng" , havde det nok haft større 

chancer for sejr , 

Teis Hansen ~ Niels Sørensen, der 

kun roede søndag, havde problemer 

med styring og teknik den hårde modsø 

og måtte nøjes med en 3. plads. - Men 

så har de to jo OGSA oplevet Brabrand 

Sø, nå r den er bedst/ værst ! 

t ~ 
I'd r<t dH 

'bil I t <t 
K3('\n

l bl eve 
et Hold 

- Mon 

allerede 

Danmarks 

sæsonen 

ikke hele. landets kaproere 

nu går og glæder sig t il 

Mesterskaberne senere på 

Disse afvikles nemlig på 

samme sø. Måske er vejrguderne mere 

venligt stemt til den tid , hvem ved 

Alle kom godt tilbage til København 

og omegn. For 05, der skulle køre 

bådene t il Bagsværd Rostadion, kunne 

det kon stateres søndag aften at det 

var pe rfekt rovejr og at søen var som et 

spejl ... 
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HMP R 

- mette -

KAPRON INGSAKTIVITETER : JULI. 

Træning, træning - og træning men 

også: 

l . juli: 

7-8 . 

4-8 . 

14-15 

21-22 

28-29. 

Sorø Regatta 

Holland Beker, Amsterdam. 

Hjel msjon, Sverige . 

Henley Regatta, England. 

Luzern, Schweiz 

Goodwill Games, Seattle, USA . 

Flg. DSR -roere er udtaget : 

Mette Bl och, Je n s Mohr Erns t 
og Jesper Poulse n . 

Match des Seniores, Østrig . 



- Der blev iøvrigt sat rekorder 

derovre. men det var med hensyn til 

den. der var længst tid om at ro 

samtlige 2000 meter i den hårde modvind . 

Ved at granske tiderne. viser det 

sig at rekorden blev sat af en 

Nakskov-pige. Sculler-roeren var 14 

minutter og 58 sek under om at 

det gennemføre 

"normale" 

minutter! 

distancen! 

ligger på 

Hvor 

lig e under 8 

T iden fortæller lidt om. hvor sejt 

det var. 

Resultatmæssigt klarede vi os glimrende. 

Vibeke østergaard. roede sammen 

med Kristine Jørgensen fra Lyngby 

Dameroklub og måtte. grundet for få 

tilmeldinger. ro mod nogle drenge 

junior-B hold. Vibeke & Co. opnåede 

en 3. plads om lørdagen. mens holdet 

tog sig af sejren dagen efter. 

DSR-damen roede 

single-sculler. hvor det 

blev til en 2. plads. 

ligeledes 

begge dage 
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Andersen. roede junior 

A-single-sculler og opnåede to 3. pladser 

ud af seks hold . 

Petersen f. Hans Henrik 

Larsen. var som sen ior All-roere blevet 

slået sammen med nogle mere erfarne 

senior A-roere. Roskilde Roklub vandt. 

men Jegvan & Hans Henrik vandt deres 

klasse over et andet senior II hold fra 

Herning. 

Esben Jacobsen f. Henrik Hebsgaard. 

tog sig begge dage af nogle ret så s ikre 

sejre i 2X. mænd senior A I L letvægt. 

Lørdag vandt DSR-holdet med 50 

sekunder over NS-Roklub. Søndag var 

Jacobsen/Hebsgaard 

sekunder hurtigere! 

minut og 20 

Esben Jacobsen & Henrik Hebs

gaard, startede kaproning i 1989 

Man kan godt regnvejr 

- Den 24 . maj 90, mØdte en 

flok morgenduelige roere op med 

det klare mål at nå Struckmanns

parken, hvor roklubbernes aktive 

langs Øresunds kyst hvert år 

sætter hinanden stævne. 

Dog 

vejret, 

skævede 

da det 

alle mest 

blæste en 

til 

del 

og sorte skyer trak ind over 

Svanernøllen. 

De, på forhånd, satte hold 

blev hurtigt splittet da nogle 

venlige sjæle ringede for at 

melde fra, mens andre blot blev 

væk (hvem der så har samvittig

hed til det). Problemerne blev 

dog klaret og alle kom på vandet. 

Jeg kom i en båd med 2 herlige 

piger /damer med masser af gå-på

mod, hvilket vi senere fik brug 

for. 

Vi strøg af sted ind under 

land med fralandsvinden over 

hovedet. 

Der var fin stemning i båden 

og snakken gik lystigt, indtil 

HumØret steg i samme hast 

som solen brØd gennem skyerne 

og snakken gik lystigt, indtil 

- regn og hagl væltede 

ned over os . 

Hvad gør man så, når 

styrmanden forsøger 

i skjul under en 

og en sort klud, 

at krybe 

redningsvest 

mens tanken om man overhovedet 

kan foretage sig noget mere skørt 

end at sidde ude på Øresund i 

en robåd i haglvejr, farer gennem 

hovedet? Det hele gik 

latter, som satte 

ude af stand til at ro. 

op i en 

mandskabet 

Om det var latteren, som for-

mildnede vej rguderne vides ikke, 

men resten af roturen til 

Skodsborg foregik i strålende 

solskin. 

Godt sultne gik vi i land, 

hvor Pernille & Vibeke stod klar 

med mad og et opslået telt. Det 

fØrst e var en alvorlig tiltrængt 

nødvendighed, hvilket kunne ses 
regn , regn og atter regn på det tempo, skinker og 

væltede ned over os. kartoffelsalat m.m . forsvandt. 
Der blev MEGET stille i båden. Det andet viste sig at være 

Dog efter 5 minutter ophørte e n god foranstaltning, for da 

uvejre t og alle 3 krøb frem af de fleste var færdige med a t 

det skj ul, man nu kan have i spise, begyndte det nemlig a t 
en robåd . 

- En regnbyge . 
5 

regne . 

Lige med et var det muligt 

at stoppe 20 fugtige personer 

ind i et 6-mands telt. Kage, 

kaffe, the, bØrn og ikke færdigt 

spiste kartofler / skinker var 

der også plads til ! 



Humøret var hØj t trods hØrmen 

fra de ovenfornævnte 

sammenstuvede duftafgivere. 

Regnen stilnede af og alle krØb 

ud af s kjulet for at deltage 

i de fire sædvanlige 

konkurrencer. Grundet en 

veludviklet teknik, klarede vi 

fØrste runde i tovtrækning, men 

desværre måtte vi se os slået 

af Hellerup i næste runde. 

'l'il gengæld fik vi revanche 

i 

"redningsvestepåtagningsstafetten" 

og hjemførte et styk langtursflag 

til DSR. 

I r ingkastning udeblev heldet 

(det var nok ikke så r inge, 

Redaktricen!), men til gengæld 

lykkedes det at vinde et flag 

mere i sækkevæddelØbet. 

Efter denne utrolige 

medaljehøst og en hyggelig dag, 

kunne det hele afsluttes med 

indskrivning af 30 kilometers 

r oning i roprotokollen. 

Susanna Hansen 
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Kanindåb 

lørdag d. 18 august 

Denne årligt tilbagevendende 

begivenhed burde have en hel side 

for sig selv, da den har udviklet sig 

til et af de største regelmæssigt afholdte 

klubarrangementer . Det er imidlertid 

ikke muligt, da vi ikke ved en lyd om, 

hvad der skal ske og om der er nogen, 

der er begyndt at forberede noget. 

Vi kan kun forudsige 4 faste holde

punkter: 

,. Datoen ligger fast. Skal der døbes 
nogen, sker det lørdag d. '8. august. 

2. Tilmelding. 
Man skal se efter på vores konkurre
rende organ, opslagstavlen og melde 
sig til dåb og efterfølgende fest. 

3 . Programmet fra det foregående år 
vil ikke blive gentaget nogensinde 
(Bortset fra:) 

1.1. Der afsluttes med en behørig dåb, 
hvor også "hedninge" fra foregående 
år kan blive døbt under Kong Neptuns 
& Dronning Silles opsyn. 

Ef job . der skaber sure Miner. 
er Instruering af - Kaniner 

Brabrand regatta d. 16. 17. juni 

- Mens DSRs eliteroere boltrede sig 

Ratzeburg, drog resten af flokken 

til Jylland, nærmere betegnet Brabrand. 

Enhver nuværende og tidligere 

kaproer med respekt for sig selv har 

garanteret afprøvet Brabrand Sø. der 

ligger små ti kilometer udenfor Århus. 

Søen er omkranset af 

sivbevoksninger , der iøvrigt er temmelig 

kønne og karakteristiske - men ikke 

særligt morsomme at ro ind i. -Er man 

først kommet ind disse bevoksninger, 

får man problemer med at komme ud 

igen p.g.a. de lange skeer man som 

roer, nu en gang er udstyret med. 

Brabrand Sø er også temmeligt kendt 

og berygtet for andet. masser af bølger 

og orkanagtige vinde. Det er MANGE 

år siden, der har været afviklet regatta 

på en spejlblank Brabrand Sø. Regattaen 

år var heller ingen undtagelse. 

Allerede natten mellem fredag og 

lørdag, kunne vi ane hvor det bar hen, 

vejrmæssigt set. Det blev rent ud sagt 

isnende koldt i teltene. at selv uldne 

strømper, nathue, sweater og to dyner 

langt fra var nok til at holde kulden 

ude. 

Tilmeldingerne til denne regatta var 

uhyggeligt få. Nu var der i samme 

week-end Ratzeburg Regatta, men 

Brabrand var det samtidig udtagelsesløb 

til Senior B-Masters og Junior-NM, så 

det var hovedsageligt unge- og nye 

roere, der deltog i det jyske. 

Palle Rørsgaard & Jette Sørensen 

var med som trænere og 

mandskabsledere. Ellers bestod styrken 

af juniorerne: Mette Andersen, Martin 

Nellemose, Klaus Lauritzen. Jeppe Kollat 

& Kasper Haagensen, 

17-års fødselsdag om 

der kunne fejre 

lørdagen. Disse 

unge mennesker. inclusive Palle. Jette . 

Thomas Larssen • bådtransportøren . 

Esben Jacobsen. Jegvan Petersen & Hans 

Henrik Larsen tog med enorme "Peder 

Paars" derover. Mulighederne. for at 

slå tiden ihjel på den næsten alt for 

store færge. er talrige. Juniorerne 

kastede sig straks over børneafdelingen 

med dertil hørende fremvisning af 

tegnefilm. TV-stuerne blev der den 

ene side vist VM i fodbold den 

anden: TV2' s HL ykkehjulet" . Behøver 

jeg at fortælle. hvor der var mest 

slagside1 

Man kan også fordrive tiden sammen 

med en walk-man eller ligge og flae ' 

u ' i nogle liggestole på soldækket. vel 

at mærke hvis vejret er dertil. 

Henrik Hebsgaard & Vibeke østergaard 

var taget derover 

DSR-kaproere. Teis 

Sørensen lavede 

forvejen. To nye 

Hansen & Niels 

nærmest en 

non-stop-tur. Den ene skulle til eksamen 

lørdag formiddag. hvorfor der kun blev 

roning for deres vedkommende om 

søndagen! 

Lørdag aften kunne alle dog samles 

til jordbærlagkage . ømt var det at 

høre herre-roerne synge fødselsdagssang 

for Kasper. Her er afgjort et potentiale 

til Studentersangforeningen ! 
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Søndag d. 8. juli måneskinstur 

Turens mål er ikke bestemt, men 

det bliver enten nordpå eller sydpå. 

Det vigtigste er at få lej lighed til 

at opleve trylleriet ved natteroning. 

Undervejs lander vi og forfrisker 

os med medbragt the/kaffe 

TILMELDING: Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES: Ved afgang. 

AFGANG: 8. juli kl. 22.00 

DISTANCE: formodentlig 15 - 20 km. 

Baaden er ret lille, naar 
man skal lasle den . 

juli badetur til Bellevue 

- En storartet lejlighed til at 

korrune og føre sig frem for de lokale 

dybt misundelige 

badenymfer inde på 

strandlØver 

fluepapiret. 

og 

Vi 

ror op, spiser vores medbragte mad, 

bader efter behov (lang tid til jul!), 

soler de steder, roere ellers ikke 

får farvet og for de, der har lyst, 

vil der blive afholdt kæntringsøvelse. 

Man skal prØve at kæntre, tage 

redningsvest på og endelig tørrune 

båden. 

Lærerigt at deltage i og underholdende 

at overvære. 

TILMELDING: Ikke nØdvendig. 

BADEHOLD SÆTTES : Ved afgang. 

AFGANG: 29. juli kl. 10.00. 

DISTANCE: 15,5 km. ialt. 

HJEMKOMST: Ca. kl. 16.00. 
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PINSETUR I DET SYDFYNSKE, 1990 

Den årlige pinsetur repræsenterer ofte indgangen til den 

egentlige langturssæson. Således var det da også i år, selvom 

føljetonbåden startede allerede medens vi havde sommer i 

begyndelsen af maj. 

Arets pinseture fordelte sig på 3 områder: Det sydfynske Øhav , 

Silkeborgsøerne og Flensborg Fjord. I alt deltog 12 bådhold a 3 

personer - en ganske brav deltagelse. 

Det regnede på Sydfyn, og det forlyder, at det også regnede i 

både Flensborg- og Silkeborgområdet . Men som bekendt er der 

ikke noget, der hedder dårligt vej r, det hedder blot forkert 

påklædning, så regntøjet blev halet frem. 

I turen ved Sydfyn deltog 5 både, 2 startede fra Nyborg, l fra 

Fåborg, l fra Svendborg og l fra Rudkøbing. Bortset fra l båd 

havde vi lånt DFfR-både. Mikkels hold medtog en DSR-båd, som 

senere skal ros på ferietur. Med spænding imØdeså vi DSBs 

reaktion på, at s kulle transportere en 2-års inrigger sammen 

med det nye lC3-lyntog, men det gik problemlØst. 8 mand til at 

bære, trække og give gode råd hjalp til, at DSB nu kan reklame

re med "Vi klarer alle former for transport". Naturligvis blev 

det overvejet, om det ikke var nemmere med et slæb efter 

færgen, men vi blev enige om, at vi så bare ville skabe for 

megen publicity for rosporten. 

Et passende stykke tid efter kommandoen "ro væk", nåede alle 

både ad forskellige ruter frem til Drejø søndag aften. Lejrpla 

dsens navn var "primitiv lejrplads", men den var super til 4 

r ohold (det 5. camperede på den anden side af øen). Og som det 

også er sædvanen på pinseturen, bØd aftenen på diverse kulina 

riske oplevelser , og der blev drukket (kaffe etc.), sunget (af 

både os og fuglene), spillet (fløjte af Jeanette), sværmet (jeg 

kender bedst til myggene) , fortalt historier og citeret Stu

c kenberg. Også verdens- og DSR-si tuationen blev naturligvis 
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sædvanen tro ordnet. På gåturen klokken 2 om natten hØrtes de 

sjældne klokkefrØer eller hvad det nu var for nogen - det blev 

kun et gæt, for biologen var gået til kØjs. 

Næste dag fik alle de nye langtursroere en demonstration i 

start fra åben kyst i pålandsvind og gennem noget, der mindede 

om kviksand. Nogle lærte, at vadesko ikke skal være en lØs 

sandal - det er ikke sjov at grave fingrene 1/2 m ned i mudde

ret efter den. 

Det kunne tirsdag efter pinse konstateres, at alle var kommet 

godt hjem. Personligt roede jeg med et fint hold (Dorthe og 

Lene) for fØrste, men forhåbentlig ikke sidste gang. Og jeg tØr 

godt indstille dem til at få 0resundsret - også de "nye" kan 

bare det der med langtur. 

FØLJETONBÅDEN. 
Bente Kjøller 

I gamle dage hed det "FØljetonbåden Sjælland rundt". Det er 

ikke længere et mål i sig selv, at få båden roet hele vejen 

rundt. Klubben har nu en trailer, og vi kan derfor tillade os 

at lade både ro rundt der, hvor der er smukkest og bedst at ro. 

Enhver ved jo at hele Sjællands nordkyst ikke er spændende og 

at turen rundt om Sjællands Odde kræver en vindstyrke på 

nærmest 0, og da Vorherre endnu ikke tager mod vejrbestil

linger, er det godt at slippe for Odden. 

Føljetonbåden ligger nu (10.6.) i Køge, og også turen rundt om 

Stevns Klint kræver godt vejr, men det kommer nok. Den er fuldt 

udstyret, så der skal blot medbringes personligt udstyr og 

fortæring. 

Kære L-styrmænd, snyd ikke jer selv for en tur i år, og tag 

nogle nye roere med, så endnu flere kan få smag for L-roningen. 

Tag en tur i området omkring Sydsjælland , Falster, Lolland 

eller vent til båden kommer op omkring OmØ og AgersØ, men -

TAG EN TUR. 
Bente Kjøller 
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Motionsroning sommerferien 

I juli og august tager nogle på ferie væk fra København. 

For de, der bliver, er klubben naturligvis stedet at fordrive 

tiden. Klubben er åben døgnet rundt for de, der har nøgle, og 

sommeren igennem på de faste tidspunkter (TI + TO 17.00, Sø 

10.00) for alle. Det sker, at antallet af kaniner mandag og 

onsdag er så lavt, at ikke alle både kommer ud . De både, der 

ikke anvendes til instruktion på disse dage, står naturligvis 

til motionsroernes frie afbenyttelse. 

Måske lukker køkken og bar p.g.a. moderniseringsarbejde. 

I så fald kan man selv medbringe de nødvendige efter-ronings
forfriskninger. 

Den mere organiserede del af motionsroningen ser sådan ud: 

Søndag d. 8. juli: Måneskinstur. 

Søndag d. 15. juli: Alm. ro-dag, 

10. OD-ll. 00 

rochef 

SØndag d. 22. juli: Alm. rodag, rochef 10.00-11.00 

Søndag d. 29. juli: Badetur til Bellevue . 

Søndag d.S. august: Tur til Slusen 

SØndag d. 12. august: Ro-orienterings-løb. 

Lørdag d. 18. august: KANINDAB 

Søndag d. 19. august: Alm. rodag, rochef 

10.00-ll.00 

Lørdag/sØndag 25/26. august: Begynder-langtur 

til Salthlm/Flakfortet. 
Søndag d. 26. august: Alm. rodag, rochef 



Reglerne, der blandt andet indeholder krav om depositum på 

100 kroner for lån af et sæt langtursgrej, gælder fra d. 1/7-1990. 

Hjælp os med at holde langtursgrejet helt og rent - det er 

måske dig selv, der skal låne det til din næste tur! 

på langtursudvalgets vegne 

Niels Engell. 

Den hold fra 

DtH/DIA 

gamle traditionsrige match mellem et 

og et fra KU + tilliggende sogne, der blev 

genoptaget i 1989, vil i år blive afviklet: 

SØNDAG Q.,. L SEPTEMBER. 

Matchen roes Københavns Havn, formodentlig igen 

med mål ved Amaliehaven og opløb langs Langelinie. 

Det forventes, at de to ærværdige institutioners 
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• Arungel1 
1. - 3. June 

- Mulighederne er mange. hvis man 

vil til 0510. men hovedparten af de 

danske roere. heraf en del fra DSR, 

kørte dertil i bil for at deltage årets 

største kaproning på nordisk plan: 

Scandinavian Open. 

Man kan nå 0510 på kun syv timer. 

hvis man kører stærkt og lettere 

hasarderet op gennem Sverige - men 

når man ligesom undertegnede med 

romakker har en lang trailer med. fyldt 

op med kaproningsmateriel. kan turen 

gøres på ca. 10 timer. 

Sverige er jo et ganske kønt land. 

og turen til 0510 består ikke kun af 

flere-sporede 

undres. at 

hovedsageligt 

motorveje. Man må 

turen op til Norge 

foregår ad en sm~ 

hovedvej. og at der er så lidt trafik 

på dette strøg. 

9 

FISl\~\~\' 
World CUp Rowing 

OSLO 
1990 

Vi. der ikke kørte så stærkt, havde 

også tid til at se på naturen og lade 

tankerne flyve. Især var det el kærligt 

og "ømt" gensyn med Gøteborg. Det 

var her. DSR havde flere roere med 

ad søvejen sidste år oktober. Man 

finder ud af at 20 kilomter er temmeligt 

langt, 

bil. 

sidde 

selvom det klares hurtigere i 

der er langt mere behagelig at 

i, end en otter hvor der 

samtidigt skal konkurreres med andre 

ligestillede "sportsindivider" Gøta 

Elv Rodden. Til almen orientering 

skal det nævnes. at næste Gøta Elv 

Rodden løber af stabelen d. 29. 

september klokken 12! . 

Lidt over midnat var vi ved 



kap r oningsbanen . Sel v om ti dspu n kt et 

var sent kunne man nyde, at det a ld rig 

blev so ... t nat, mens vi var i Nor ge. 

Selv ved midn a tstide var det n ærmest 

ku n t usmørke . 

På strøget fra kaproningsbanen og 

ind t il Oslo , blev vi indhent et af vot"e 

k I ubkammerate ... , 

hjemmefra 

d ag. Det 

nog le 

gik 

der 

timere 

s tærk t 

var s tartet 

senere s amme 

kor tegen af 

køretøjer retn ing mod Nor ske 

S t udenters Rokl ub, der ligger i Oslo. 

Her fik vi overdraget en nøgle, og 

så gik det ellers videre i hastig fart 

mod Solodden, en ø Oslo Fjorden. 

Norske S tudenters Rok lub har nogle 

hytter på Solodden, som vi 

"studenter-kollegaer" havde fået lov 

at låne af Hans Metelmann, der ellers 

er fra Nakskov, men nu igennem mange 

år har boet i Norge. 

Vel ankommet til Solodden kunne 

træner, Jess Rasmussen og Deres 

udsendte atter mindes . For nøjagtigt 

15 år siden var det her, vi boede og 

deltog Kjørebo Regattaen, Bærum 

Roklubs svar på vores 

Efterårskaproning . 

Hytterne, fra dengang, lignede sig 

selv de typiske røde træhytter . 

Udsigten kunne ingen klage over. 

Nedenfor strakte Oslo Fjorden sig med 

sine smukke klippeøer. Ren balsam 

for sjæl og legeme. Synd at vi kun 

skulle opholde os der ganske kort 

tid, når det nu var pinseferie. 

Toiletforholdene var heller ikke 

synderi igt forandrede siden 1975. Enten 

kunne man vælge "Guds frie natw"" 

eller også det lille røde træskur i 

skoven, hvor man kan være inde to 

ad gangen . Der findes ingen 
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skillevægge på dette "stereodas", d e t 

er simpelt hen bare SA socialt : Et bredt 

brædt med t o hull e r og en s tabel aviser 

ved siden af, SADAN! 

Trænerne udså sig h urtigt d en 

bedste hytte , d et v ar den med køkken et 

og de behagelige sovebr ikse . Roerne 

fordelte sig som det bedst kunne lade 

sig gøre . "Trai le rd ri ve- ind erne" havde 

den udsøgte fo rnøjelse at sove i pavillon 

med : Morten, Bjarne, Jens, Anders 

&. Jacob. For uindviede skal det med 

at d e også heddet" : Tibian, Eltang, 

Moh r Ernst. Brems og Niel sen. 

Ingen af di sse hankønsvæsener er 

særligt mundlamme ejheller 

"drive-inderne", så der b lev h urt igt 

fyret mere ellet" mi ndre slibrige og 

morsomme vitser af med udgangspunkt 

fra Bjarnes ædlere dele. Vi har dog 

valgt, ikke mindst af pladsrnæssigt 

hensyn, men også af hensyn til 

læserne, at holde tæt med, HVAD der 

blev sagt og grinet af i pavillonen ... 

Letvægts roerne: Jan Pairnø, Per 

Arnoldi og Mette K. Hansen valgte 

at bo et fugtigt omklædningsrum, 

(hver sin interesse) så alle fik da ophold 

for nætterne. 

- Penge får hurtigt "ben at gå på" 

Norge . Da vi boede 45 kilometer fra 

robanen, blev der kørt en del gennem 

"bomstederne" Oslo. Det kostede 1 O 

kr. pr. vej. Man skulle også erlægge 

1 O kr. pr. dag for parkering ved 
robanen og betale næsten 50 kr. for 

2 timers parkering City så hvis 

nogle af medlemmprne pønser på "at 

gøre Oslo på en week-end", da tag' 

masser af penge med hjemmefra. Hvis 

man vælger at ro deroppe, er det 

temmeligt sikkert billigere og så er 

der lækkert omgivelserne omkring 

Regler for lån af langtursudstyr 

l. Langtursud styr udlånes alene af lang t ursudvalge t dvs. både 

udlån og a flevering af udstyr skal no t e res af et medlem af 

udvalget. 

2 , 

3. 

Lån af langtursudstyr til langture er gratis. 

Som sikke rhed for aflevering a f udstyr tillangtursudvalget 

k ræves et depositum, hvis stØrrelse fastsættes 

langtursudvalget, 

Ved udlån af grej til formål der ikke har med roning at 

gøre kræves leje af udstyret . Størrelse n af lejen fastsættes 

af langtursudvalget. 

af 

4. Langtursudvalget forbeholder sig ret til at prioritere grej 

til langture højest og udlåne bedste grej til disse. 

5, Langtursgrej skal afleveres i rengjort og tør tilstand, 

rengøringen påhviler låneren (roholdet), 

6, Langtursudvalget forbeholder sig ret til at kræve udlånt 

udstyr beskadiget på grund af manglende omhu og bortkommet 

udstyr erstattet. 

--------------------------- jj -- - ---------------------------------

FORELØBIG ER FASTSAT: 

Depos itum for lån af et langturssæt: 100 kr, 

enkeltdele 25 kr. 

Til udlån hvor leje er aktuelt 

Leje af telt week-end: 25 kr. 

- pr.- uge: 100 kr. 

Ved at opdele grejet i hele sæt får langtursudvalget et bedre 

overblik over hvilke dele der bør fornyes eller mangler helt. 

Dette har været temmelig umuligt indtil nu. 

For at kunne administrere den nye ordning fastlægger vi nu 

også nogle helt klare regler for lån af udstyret. 
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Nyordning for langtursgrej 

Langtursudvalget har neto p indkøbt en mængde udstyr t i l s upplering 

af klubbens efterhånden t e mmelig gamle og godt brugte grej. 

Samtidig starter vi med e n ny udlånsordning. 

Indtil nu har erfaringerne med udlån af langtursgrej desværre 

ikke været for gode. 

Udlånet af langtursgrej har været præget af kaos - f o r at 

sige det som det er, har det me st af alt lignet et loppemarked, 

hvo r en del gamle garvede langtursroere har været vant til at 

låne uden at spørge før s t - eller tage hensyn til andre ( nye ) 

r oere. 

For at få orden på udlånet s tarter vi nu på en ordning, hvor 

vi tilbyder roere, der skal på langtur, at låne et komplet sæt 

langtursgrej, dette består af: 

LANGTURSSÆT. 

(Langtursgrej til en 2 ' er med styrmand). 

l stk. telt med forlænget oversejl. 

1 stk. frokostunderlag 

l stk. madkasse. 

2 stk. stormkØkken (trangia). 

1 stk. pande 

1 stk. vanddunk 

1 stk. spade 

1 stk. bådrulle 

3 stk. redningsveste 

l stk. flag 

1 stk. stander 

Bemærk bådens styrmand må selv sørge for lanterne samt værktøj 

til reparationer. 

Gasapparat udlånes efter aftale. 

ud over de faste dele i langturssættet er det muligt at låne 

be s tikkasse med bestik, læsejl m.m. 
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Solodden . Nærmere aftale k an t r æffes 

med Norske Studenters Rok lub. 

Da vi var t aget derop for at opleve 

roni ng verdensklasse. var der ikke 

meget tid til at nyde Oslo-by-night. 

Det forly der dog at flere af roerne 

fandt frem til gaderne i Oslo. hvor 

de prostituerede afventende gik frem 

og tilbage for at score kunder. - Men 

grundet det dyre ophold Norge, 

formodes det at roerne nøjedes med 

at kigge på behørig afstand. 

Hovedattraktionen ved Scandinavian 

Open var helt afgjor t FISA World Cup 

single-sculler for mænd & kvinder. 

Selvskrevne til World Cuppen er sidste 

års 6 finalister fra VM i Bled.Disse 

er inviteret til at deltage samtlige 

løb. Andre stærke scullerroere fra 

hele verden er modstandere til disse 

berømtheder. 

DSRs Morten 

Danmarks 

herrer-siden. 

Tibian var 

repræsentant 

således 

på 

Første løb af World Cuppen blev 

afViklet San Diego i begyndelsen af 

april. Dernæst fulgte Mannheim d. 

12.-13. maj. så Oslo som læserne 

får det beskrevet. Derefter følger 

Amsterdam d. 30. juni-l. juli, og det 

hele afsluttes i Luzern d. 13.-15. juli . 

Alt efter placeringer opnår roerne 

forskellig points. således giver en 

førsteplads 15 points. en andenplads 

13 points, en tredieplads 11 points 

- og ned til en placering som nummer 

12. der giver l point. Den roer. der 

har opnået flest point- når World 

Cuppen afsluttes i Luzern har vundet 

den samlede World Cup. hvor en 1. 

plads giver 7.500 Sfr. nummer 2 vinder 

5000 Sfr.. nr. 3 giver 3000 Sfr. De 

sidste tre i finalen får hver 2000 Sfr. 

Hv is ma n k igger på finalisternes 

data. kan man se at det ikke just er 

letvægts klassen. disse roere hører 

i . Ek sempelvis kan det nævnes a t s idste 

års Verdensmester single-scu lle r 

og nr. 2 i dobbelt-scullerl!) Elisabeta 

Lipa fra Rumænien er 186 cm høj og 

vejer 82 kilo . Svenske Maria Brandin. 

sidst e års nr. 6 ved VM er 185 cm. 

høj og vejer 88 kilo. 
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Den førende i World Cuppen er V. 

Tysklands Titie Jordache. der er 176 

høj og vejer 70 kilo. Jordache vandt 

19811 guld ved OL i Los Angeles i 

kvindernes dobbelt -fi rer . 

TITIE JORDACHE,28-årig "Ex
rumæner", klarer sig godt for 
V.Ty s kland. FØrer pt. World 
Cuppe n med 41 point. 



Dengang var det fo r Rumænien. Sidste 

gang Jordache markerede sig i roning 

for sit fædreland , Rumænien, var 

1986, hvor hun vandt sølv ved VM 

dobbelt-fire,- . Derefter valgte den 

stærke rumæner at hoppe af, og har 

siden 1988 stillet op for Vesttyskland. 

Jordache blev sidste år nr. 4 ved VM 

Bled, mens hendes tidligere 

landsholdskammerat , Elisabeta lipa 

tog sig af Verdensmesterskabet. 

Modsat lipa, hal" Jor dache haft en 

rigtig god sæson år. Også i Oslo 

var hun ganske suveræn og vandt i 

7.30.52 foran Birgit Peter, DDR, 

7.33.33. Nr. 3 blev Maria Brandin, 

Sverige 7.34.03. Finalen blev roet 

så hurtigt, at de fire første kvinder 

kom under den tid I igere banerekord . 

Sidste års verdensmester, El isabeta 

Lipa, måtte "nøjes" med at vinde den 

lille finale i tiden 7.41.59. 

Også herrerne havde mange verdens-

navne med. lait 28 mænd var tilmeldt 

World Cuppen, hvor man bemærkede 

at selve Pertti Karrpinen atter skulle 

forsøge sig som deltager. 

DSRs Morten Tibian skulle iøvrigt 

møde den stærke finne i kvartfinalen. 

Om det skyldes usikkerhed over for 

Morten, vides ikke, men ialfald afmeldte 

Karppinen p.g.a . feber. 

Morten kvalificerede sig til den lille 

finale, hvor det blev til en 4. plads 

7.07.18. 

Vaclav Chalupa, 194cm/95 kilo og 

Vesttysklands Christian Handle. 

Yaansson vandt 6.50 . 63 foran Chalupa 

6.51. 18 . Handle blev nr. 3 i 6.51.36. 

Sidste års Verdensmester, Thomas 

Lange fra DDR, deltager ikke i World 

Cuppen i år , da han er ved at afslutte 

sine medicinstudier. 

Når man nu er ved de kendte roeres 

"profiler", kan man ikke komme uden 

om norske Alf Hansen, der deltog 

Arungen på en dobbelt-firer. 

Måske var det sidste gang vi fik set 

Alf Hansen på en landsholdsbåd, for 

ifølge diverse rygter, skulle Alf Hansen 

ro udtagelse single-sculler mod en 

ny og ung talentfuld roer fjorten dage 

efter Scandinavian Open. 

Udtagelsesløbet skulle finde sted på 

Arungen og den bedste af de to roere 

kommer på 

konstellation, 

den endelige norske 

der deltager ved VM 

på Tasmanien senere på året. 

Tilskuerne fik vist roning, når det 

er bedst, i herrernes finale. Et totalt 

close race mellem sidste års bronzevinder, 

den 192 cm. høje og 88 kilo tunge Yuri I~=~~========::::::::====~= 
Yaanson fra Sovjet, sidste års sølvvinder 
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Alf Hansen, th. opnåede, sammen 
med sine unqe ro-kammerater en 
3. pladS i Scandinavian Open. 

Føljetonbåd 

SYDFYN 

NORDTYSKLAND. 

ØSTJYLLAND 

"AR" er nu lagt op i Fåborg! 

Har du lyst at ro den et stykke 

af den ovennævnte strækning, 

da kontakt mig. I båden findes 

telt, kogegrej og andet udstyr. 

PRIS: for benyttelse af både, 

300 kr,- pr. uge (for e t h e lt 

bådehold. Der er allerede b o ok ' et 

op i en del af juli, s å skynd 

jer! . 

"PR" er lagt o p i KØge Roklub. 

Fo r denne båd gælder det s amme, 

som "AR", blot koster det ikke 

noget at ro den. 

"SVANTE" har stadig brug for 

mandskab (Se iøvrigt sids te blad) 

OBS OBS! Selvom nogle har 

skrevet sig på en/ f ler e uger 

på bo okings listen i r oklubben, 

er disse personer ikke 

selvskrevne til at ro båden på 

de givne tidspunkter. så hvis 

også du har lyst, skal du f T bare 

kontakte mig. Mangler du / I en 

langtursstyrmand, vil jeg også 

gerne prøve at hjælpe med at 

"finde" en. 

---
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HUSK! 

- At der er træfstævne i 

SKJOLDs hus i Nivå d. 18 / 8 -

19 / 8. 

Man ror op lørdag, der bliver 

tændt op i grillen, og vi kan 

slå telt o p på deres grund samt 

benytte husets fasciLi teter 

(Bad + køkken). 

At hvis vejret er fint , 

tager vi en madpakke tur til 

FLAKFORTET SALTHOLM d. 25 . 

.::. eller 26. / 8. 

Se endvidere på opslagstavlen 

mht. ovennævnte arrangementer 

+ eventue lle andre. 

Jeanette Vestergacird 

/ 



Teknik er l igeledes v i gt i g. Man s ka l i kke "flygte" f r a de t 
dår l iae vand , hvi s det blæser. Det e r jo præcis det , man fra 
t i d tIl anden v il ko~ne ud fo r under konk urrencer. Træner en 
har en vigtig be t ydning her ti l at h j ælpe og vej l ede roeren, 
så de n opt rænede hØje fys i ske ka pac i tet overf~res til effek
t ivt v a ndarbejde. El lers vi l le der jo ikke v ære nogen mening 
med al ga l skabe n ved at t r æne den f ys i s ke kapa c i tet f lere 
g a nge ugentligt l 

Nå r krop pen udsæt tes f or be l a s t ni nger fler e gange ugentligt 
i ron ing er k r avet 6-1 2 gange ugent l igt a fhængi g af hvor i 
p l anlæg nings fo r l Øbe t, v i be f i nder os - e r de t et krav , at vi 
e r bev i dste om begre be t RESTITUTION. 

Restitution vil jeg forklare som evnen til at kunne vende 
t ilbaae ti l e n f y sisk og psykologi s k ligevægt . Resti tut i on er 
derved i kke b lot e t spØrgsmå l om at ligge i sengen og dovne . 
Ne j, det e r i lige s å høj grad et spørgsmål om at udøve et 
arbejde nogle timer , være i skole, og i det he le taget at 
træne hovedet, m. v. 

Jeg vil på det skarpeste fraråde, at man 
forløb som konkurrenceudøver "dropper alt 
kunne koncentrere sia om sin idræt". For 
udøverens tankevirkso~hed "sætte sig på 
fine spind, som findes i netværket af 
psykologisk belastning, og den nødvendige, 
den til ligevægtstilstandenjrestitution. 

Midler til hurtigere restitution: 

1. Kend din krop/lyt til din krop. 

i et længere varende 
andet , for bedre at 
så vil ambitioner og 
tværs" i det meget 
fysisk belastning, 

daglige tilbageven-

2. Systematisk i træningsopbygning og -forløb. 
3 . Kend energibalancens grundfa ktorer/energiomsætning. 
4. Vær ufølsom overfor negative, ydre påvirkninger. 
5. Beskæft i gelse/studier til at aflede idrætstankerne/stimuler 

andre interesser. 
6. Hold altid begge ben på jorden/tro ikke du er en fandens 

karl. 
7. Vær kritisk, selverkendende og positiv. 

Slutteligt vil jeg sige: Held og l y kke i jeres fremtidige 
træningsforløb. 

Bjarne Eltang 
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Al f Hansen er født 13/7-1948 og ror 

Ormsund rok lub. Vægten er 84 kilo 

fordelt på 186 cm. Ro-resu ltater : 56 

norske mesters kaber. 14 nordiske 

mesterskaber. 

OL-sølv 

OL- guld 

4X. 

2X. 1976 . 

1988. 4 

VM -guld: 1975 /78179 / 82 i 2X . 

3 VM- s ølv 1974/83 ( 2X'. 1987 (4X ) . 

2VM- bronze 1970 i 4+ og 1981 i 2X. 

Mon nogen nordisk roer nogensin de 

k lar er s ig bedre e nd ovennæv nte ??? 

- OG HVORDAN KLAREDE DS Rs ROE RE 

S IG I NO RGE? 

Michael der dagligt ror 

dobbelt- f irer letvægt under Danmat"ks 

Rocenter blev begge dage nummer 2 

letv. dobbelt-sculler. Per Arnoldi 

& Jan Palmø nåede ikke til finalen om 

lørdagen . 

4. plads. 

letv. med 

men søndag opnåede de en 

Regitze Siggaard. der ror 

Ulla Jensen fra Køge. fik 

ikke megen konkurrence i deres løb. 

Siggaard & Jensen vandt begge dage 

sikkert med henholdsvis 35- og 21 

sekunder over Finlands Roforbund. 

Søndag kappede danskerne lige ved 

15 sekunder af banerekorden den 

stærke medsø. 

Anders Br ems & Jacob Nie lsen vandt 

begge dage sikkert junior 

dobbelt-sculler over de stærkeste 

juniorhold fra det meste af Norden. 

Et resul tat der tegner godt in den de 

Nordiske J u n iormes terskaber senere 

på sæsonen. 

Et af week-endens tætteste opløb 

blev vist herret"nes single-sculler 

letvægt. DSRs Jens Mohr Ernst var 

ganske 

En roer 

tæt på sejren om 

fra Strømstad vandt 

lørdagen. 

7.37.65. 

Nr. 2 blev Jens Mohr Ernst 7.37.85. 

Langt efter fulgte fire finske ho ld . 

Søndag afmeldte lørdagens v inder. så 

det sku lle bl ive e n smal sag for Jens 

at få en sikker sejr her. Et hal sonde 

og dermed følgende utilpashed betød. 

at DS R - roeren atter måtte ud i en hård 

kamp om før s tepladsen. Dennegang 

b lev d et lørdagen s nummer fem. finnen 

Haav ik ko. der vandt 7. 18.50. Jens 

roede i 7 . 18 . 87 . 
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Vor jun ior dob b e lt-firer m. Kas per 

Haage nsen/ Jeppe Koll at l Klaus Lauritzen 

og Marti n Nell emose opnåede b egge 

dage a t ro s ig til fin al e n. hv or d et 

blev til f je rdepladser i det s t ærke felt. 

Endn u en banerekord blev opnået 

af en DSR -roer. Mette Bloch vandt 

i fin stil begge d age og kappede g odt 

ni sekunder af banerekorden om 

søndagen . Lørdag vandt Mette med 

lige ved 11 sekunder. Søndag med 21 

sekund. Mette K. Hansen opnåede at 

komme finalen om søndagen. hvor 

det blev til en 6. plads. 

Letvægts otteren var nærmest 

tvunget i kamp af DFfR . selvom roerne 
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RO POLITIK? 
En dybsindig kronik ! 

DSR er så vidt vides for tiden Danmarks største roklub regnet 

efter medlemstal. 

De nye medlemmers (under tre års anciennitet) andel af 

medlemstallet er over halvdelen. Det ser ud, som om vores hidtil 

største problem, medlemsudskiftningen, er erstattet af et andet, 

som jeg, indtil et mere rammende ord dukker op, vil kalde isolation. 

Fordi de nye medlemmer nu bliver i klubben (endnu da), er der mange, 

der kun kender ganske få andre medlemmer og ofte fra gang til gang 

ikke mØder et eneste kendt ansigt fra sidste gang. 

Dette betyder, at klublivet ikke er så godt, som det kunne være. 

Symptomerne er de fra begyndelsen af BO'erne kendte, og fænomenet 

blev kaldt KANINBARRIEREN. Vi troede, vi fik væltet den med 

indførelsen af ROCHEF-ORDNINGEN, hvor en rochef på almindelige 

roaftener overtager den rolle, instruktionschefen havde, mens den 

nye roer blev instrueret. Det betyder, at også de, der blot kommer 

uden at have truffet aftaler med andre og som ikke har spidse 

albuer, at de selv mØver sig frem og sætter sig et bådehold, også 

kommer på vandet. 

Rochef-ordningen har sammen med instruktionsudvalgets, kaninud

valgets og barvagternes store arbejde nok været medvirkende til, 

at vi har kunnet møde det "ude i samfundet" voksende behov for at 

dyrke billig effektiv idræt under mere afslappede og selskabelige 

former, end det er muligt i de dyre motionscentre. 

Vores succes truer nu så småt med at kvæle os i nye medlemmer, 

så der må endnu flere nye ideer på bordet. 

Truslen kan man kun delvist betale sig fra. Man kan ikke købe 

folk til at lære hinanden at kende. 

Vi er nØdt til fortsat overvejende at forlade os på frivillig 

arbejdskraft, og p.g.a. vores gode resultater risikerer vi, at ud

valgene før eller senere gennemgår den udvikling, man har set 

eksempler på så ofte før: 

l) Et udvalg opstår, sandsynligvis spontant, bestående dels af 

erfarne medlemmer udgået for ideer me n gode til at organisere 

og planlægge, dels af nye medlemmer med blod på tanden og masser 

af tilsyneladende vilde, urealistiske ideer. 
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FORUDSÆTNINGEN FOR AT OPNÅ GOD EFFEKT AF HÅRD FYSISK TRÆNING 
ER •.• RESTITUTION 
*************************************************************-

Overskriften kan lyde som en 
artikel dels kort g~re rede for 
renceparametre, dels komme ind 
en stor træningsmængde med de 
dagligdagen. 

paradoks, men jeg vil i denne 
de 3 trænings- og konkur-
på, hvordan man bedst forener 
~vrige (n~dvendige) g~remål i 

I roning, ligesom i andre idrætsgrene, er det af stor vig
tighed, at idrætsud~veren er bevidst om, at han skal dosere 
/mix e fysisk kapacitet (maximal iltoptagelse - mælkesyretræni
ng), psykologi (taktik m.v.), og teknik for at kunne komme 
f~rst fra punkt A til punkt B. Afhængig af den pågældende 
idrætsgren og distancen, der konkurreres på, så vil mixet af 
disse 3 parametres betydning ændre sig .. 

Ifald distancen i roning er 2000 meter, hvilket svarer til ca. 
7 min ved h~j ydeevne, så gælder for den fysiske kapacitet, at 
den skal trænes specifikt og systematisk m.h.t. at forbedre 
iltoptagelsen, samt at forbedre evnen til at kunne udholde 
kortvarige mælkesyreophobninger i blodet. 

Jeg har fundet, at opnåelse af h~je tal for iltoptagelsen 
(f.ekS. 6.0 liter ilt per minut) opnåes bedst ved at være 
systematisk i træning med relativ h~j intensitet (fra 80-92%) 
i intervaller på over 10 min. Antallet af sådanne intervaller 
er 1-3 Der træningsgang. Der b~r være 2-4 træningsgange per 
uge af sådanne påvirkninger, alt efter hvor i træningsforl~bet 
vi befinder os . 

Det tager måneder/år at hæve iltoptagelsen op til et "til
strækkeligt" h~jt niveau. Til gengæld falder den kun langsomt, 
hvis den ikke trænes over nogle uger. 

Imod dette står mælkesyretræningen. Denne kan trænes op til 
sit maximum på bare 3 uger, ved påvirkning 4-5 gange per uge. 
Til gengæld vil den falde hurtigt og drastisk, hvis den ikke 
trænes i blot 4 dage. Min tommelfingerregel siger her, at det 
er n~dvendigt på moderat plan også at træne mælkesyren om 
onsdagen/ torsdagen før weekendens kaproning. Ellers er evnen 
til at udholde mælkesyrepresset faldet med minimum 25 % 

Parametren psykologi spiller ind under træning og konkurren
cer. Man skal kunne overleve kriserne, som altid vil opstå, 
når man presses fysisk. Under regattaer presses vi alle, og 
her er det sp~rgsmålet, om man er godt nok rustet til fortsat 
at tro på, at den taktik man roer efter, uanset det fysiske 
pres, vitterligt vil bringe netop mig f~rst til målet. Den 
f~rste VM medalje er den sværeste at opnå: De næste får man 
nærmest kastet i nakken. Det er ikke så meget fordi man er 
fysisk bedre end konkurrenterne, men fordi man psykologisk har 
tilegnet sig evnen fortsat at tro på sig selv, uanset presset 
man kommer ud for over de 2000 meter. 
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KAN DET VÆRE RIGTIGT 

at fylde ca. 45% af DSR-bladet med detaljeret kaproningsstof, 

når det samtidig forlyder, at der i kke var plads til alt 

indkommet stof? 

Nogle af de lange kaproningsartikler må da kunne reduceres til 

resultatlister og morsomme historier fra kaproningsbanen. 

Bente Kjøller 

TIL KØKKENUDVALGET vedrØrende arbejdsordning. 

Som svar på jeres P.S. i DSR-bladet, jun i - "Tavshed tolker vi 

som samtykke til den foreslåede arbejdsordning" - sender jeg 

jer her 4 linier: 

L 

2. 

3. 

4. 
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Bente Kjøller 

2) Udvalget arbejder, får succes og udvalgets medlemme r morer sig 

sammen under arbejdet. 

3) Nogle medlemmer må trække sig ud af udvalget samtidig med, at 

udvalgets opgaver totalt set øges p.g.a. successen. Udvalgets 

medlemme r morer sig ikke så meget mere men fortsætter i håb om, 

at de sure dage får en ende og at nye udvalgs-medlemmer kommer 

til af sig selv. 

4) Man har opgivet håbet om, at udvalgsarbejdet blive r en leg igen. 

Udvalgets medlemskreds er for lille til opgaven og disse fort

sætter kun pligtskyldigst, fordi arbejdet nu engang skal gøres. 

5) Man er blevet en del af tapetet. De øvrige medlemmer tager ud

valgets arbejde som en selvfølge, og protesterer måske over, 

at udvalget løser opgaven stadig dårligere. 

6) Udvalget oplØses og dets fhv. medlemmer sidder tilbage i spindel-

vævsbesmykkede kroge og udstØder lavmælte fornærmede 

betragtninger om nutidens ungdom og historier fra de gode gamle 

dage. 

Det gik galt, fordi den lille gruppe mennesker, der ofte kendte 

hinanden, inden 

udvide kredsen, 

arbejdsgang. 

de nedsatte sig som udvalg, i kke sørgede for at 

således at nye deltagere kunne indføres i udvalgets 

I en klub med 7-800 medlemmer kan man ikke lære alle at kende. 

Spørgsmålet er, hvem af dem man skal lære a t kende, hvor mange og 

hvor man skal begynde. Samtidig har de udvalg, der betyder så meget 

for netop det selSkabelige i klubben, behov for nyt blod. De nye 

medlemmer tøver imidlertid ofte med at gå ind i udvalgsarbejde. 

Hvorfor ved j eg ikke, men mon ikke det har noget at gøre med 

den før omtalte isolation, de nye medlemmer kan fØle også i forhold 

til klubbens gamle medlemmer, der har løst problemet ved at finde 

sig hver sin lille lukkede klike at omgås. 

SelvfØlgelig er eet af mange remedier dette: At siden vi nu er 

en roklub, så 

RO - RO - RO, 

MOTION, LANGTUR, KAP 

så lærer du efterhånden andre medlemmer godt at kende. 
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vi må imidlertid indstille os på, at der med de uomtvistelige 

forbedrede muligheder for at skabe et bedre klubliv i kraft af 

større medlemsskare og dermed stærkere Økonomi også følger noget 

vokseværk. 

Kan og skal vi bevare den hØj t værdsatte gamle tradition for 

anarki og forlade os udelukkende på 

selvstændige initiativ og ansvarsfølelse? 

vi skal i hvert fald gå i tænkeboks 

hvert enkelt medlems 

i sommerferien og tage 

st illing til, om der kan formuleres en regulær ro-politik: Hvordan 

får vi målbevidst indfØrt nye medlemmer i roningens særprægede 

verden, så de erhverver selvbevidsthed som roere, danner deres egne 

netværk, mister den overdrevne respekt for de "gamle" og i stedet 

tager vurdering og viderefØrelse af de bevaringsværdige af 

traditionerne i egen hånd. 

Bjarne Engell 

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

Tillykke til: Susanne Agersnap_ Dorthe 

Lindholl'Tl & Lene Anderson 

l'TIed sej ren RO-TRIATHLON_ der bleV" 

afV"iklet d. 26. l'TIaj V". 

sund. 

Roklubben 0re-

Distancen er 5 km. løb - 20 km. cykling og 10 kilometers roning i to-åres inrigger 

DSRs damer kæmpede en hård kamp med Rof. KV I Ks deltagere, der dog tabte ter

ræn ved at have en punktering i cykelløbet. DSR vandt i: 1.46.50 .92. 

Præmierne var yderst særprægede, idet vinderne hver fik en: BH-overdel og en 

telefonliste sponseret af KTAS . (Så lidt - for så meget!) 

Dorthe Lindholm var yderligere med til at opnå en 3. plads i Port of Copenhagen, 

der blev TRiathlonen. Her var det sammen med Dorthe 
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ER DET ET UDTRYK FOR MISTILLID 
til DSR? til materielforvalteren? til Kim? eller til alle 3? 

Det lyder jo pænt, at rov agten smi lende vi l hjælpe mig med a t 

finde ud af, om der er mindre fejl på den båd, jeg netop har 

været ude at ro i . Men jeg er træt, våd og kold efter turen, 

har lige vasket båd og trænger til et varmt bad. 

jeg har lyst til nu, er at udskyde mit bad, fordi 

Det sidste, 

min ansvar-

lighed som styrmand smilende skal vurderes. Jeg anmelder 

opståede skader og mangler på båden i den dertil naturligvis 

indrettede protokol . 

Den påtænkte ordning, som blev beskrevet i sidste blad, kan jeg 

derfor kun opfatte som et udtryk for mistillid: 

Mistillid til klubbens tildeling af styrmandsret, da det 

naturligvis indgår i styrmandsinstruktionen at indskærpe 

styrmandens pligt til at anmelde skader. JEG KAN IKKE DELTAGE I 

DENNE MISTILLID! 

Mistillid til Erik, materielforvalteren, som jo ved indførelsen 

af en sådan ordning ikke kan opfattes som havende tilstrække

ligt styr på materiellets tilstand . JEG KAN BESTEMT HELLER IKKE 

DELTAGE I DEN MISTILLID! 

Mistillid til Kim, vor professionelle repara tør, som har 

formået at holde antallet af ureparerede skader nede på O uge 

for uge. JEG HAR FULD TILLID til samarbejdet mellem Kim og 

Erik, OG KAN HELLER IKKE DELTAGE I DEN MISTILLID! 

Da j eg desuden - v ed den manglende underskri f t på artiklen -

kan konstatere, a t Erik enten ikke er informeret om ordnlngen 

el ler ikke er enig i dens i nd f ø relse, k a n jeg kun sl.ge : "Skoma

g e r , bliv ved din læst!", - og lad os slippe for at nogen 

begynder at lege med værL tØj p å bådene uden kynd i g v e jlednin g. 

Bent e Kjøller 

P.S. Det er måske udtryk for s e lverken delse, 

forsynet med sørgerand. 
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Bente Kjøller 
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Ifald distancen i roning er 2000 meter, hvilket svarer til ca. 
7 min ved h~j ydeevne, så gælder for den fysiske kapacitet, at 
den skal trænes specifikt og systematisk m.h.t. at forbedre 
iltoptagelsen, samt at forbedre evnen til at kunne udholde 
kortvarige mælkesyreophobninger i blodet. 

Jeg har fundet, at opnåelse af h~je tal for iltoptagelsen 
(f.ekS. 6.0 liter ilt per minut) opnåes bedst ved at være 
systematisk i træning med relativ h~j intensitet (fra 80-92%) 
i intervaller på over 10 min. Antallet af sådanne intervaller 
er 1-3 Der træningsgang. Der b~r være 2-4 træningsgange per 
uge af sådanne påvirkninger, alt efter hvor i træningsforl~bet 
vi befinder os . 

Det tager måneder/år at hæve iltoptagelsen op til et "til
strækkeligt" h~jt niveau. Til gengæld falder den kun langsomt, 
hvis den ikke trænes over nogle uger. 

Imod dette står mælkesyretræningen. Denne kan trænes op til 
sit maximum på bare 3 uger, ved påvirkning 4-5 gange per uge. 
Til gengæld vil den falde hurtigt og drastisk, hvis den ikke 
trænes i blot 4 dage. Min tommelfingerregel siger her, at det 
er n~dvendigt på moderat plan også at træne mælkesyren om 
onsdagen/ torsdagen før weekendens kaproning. Ellers er evnen 
til at udholde mælkesyrepresset faldet med minimum 25 % 

Parametren psykologi spiller ind under træning og konkurren
cer. Man skal kunne overleve kriserne, som altid vil opstå, 
når man presses fysisk. Under regattaer presses vi alle, og 
her er det sp~rgsmålet, om man er godt nok rustet til fortsat 
at tro på, at den taktik man roer efter, uanset det fysiske 
pres, vitterligt vil bringe netop mig f~rst til målet. Den 
f~rste VM medalje er den sværeste at opnå: De næste får man 
nærmest kastet i nakken. Det er ikke så meget fordi man er 
fysisk bedre end konkurrenterne, men fordi man psykologisk har 
tilegnet sig evnen fortsat at tro på sig selv, uanset presset 
man kommer ud for over de 2000 meter. 
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Teknik er l igeledes v i gt i g. Man s ka l i kke "flygte" f r a de t 
dår l iae vand , hvi s det blæser. Det e r jo præcis det , man fra 
t i d tIl anden v il ko~ne ud fo r under konk urrencer. Træner en 
har en vigtig be t ydning her ti l at h j ælpe og vej l ede roeren, 
så de n opt rænede hØje fys i ske ka pac i tet overf~res til effek
t ivt v a ndarbejde. El lers vi l le der jo ikke v ære nogen mening 
med al ga l skabe n ved at t r æne den f ys i s ke kapa c i tet f lere 
g a nge ugentligt l 

Nå r krop pen udsæt tes f or be l a s t ni nger fler e gange ugentligt 
i ron ing er k r avet 6-1 2 gange ugent l igt a fhængi g af hvor i 
p l anlæg nings fo r l Øbe t, v i be f i nder os - e r de t et krav , at vi 
e r bev i dste om begre be t RESTITUTION. 

Restitution vil jeg forklare som evnen til at kunne vende 
t ilbaae ti l e n f y sisk og psykologi s k ligevægt . Resti tut i on er 
derved i kke b lot e t spØrgsmå l om at ligge i sengen og dovne . 
Ne j, det e r i lige s å høj grad et spørgsmål om at udøve et 
arbejde nogle timer , være i skole, og i det he le taget at 
træne hovedet, m. v. 

Jeg vil på det skarpeste fraråde, at man 
forløb som konkurrenceudøver "dropper alt 
kunne koncentrere sia om sin idræt". For 
udøverens tankevirkso~hed "sætte sig på 
fine spind, som findes i netværket af 
psykologisk belastning, og den nødvendige, 
den til ligevægtstilstandenjrestitution. 

Midler til hurtigere restitution: 

1. Kend din krop/lyt til din krop. 

i et længere varende 
andet , for bedre at 
så vil ambitioner og 
tværs" i det meget 
fysisk belastning, 

daglige tilbageven-

2. Systematisk i træningsopbygning og -forløb. 
3 . Kend energibalancens grundfa ktorer/energiomsætning. 
4. Vær ufølsom overfor negative, ydre påvirkninger. 
5. Beskæft i gelse/studier til at aflede idrætstankerne/stimuler 

andre interesser. 
6. Hold altid begge ben på jorden/tro ikke du er en fandens 

karl. 
7. Vær kritisk, selverkendende og positiv. 

Slutteligt vil jeg sige: Held og l y kke i jeres fremtidige 
træningsforløb. 

Bjarne Eltang 
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Al f Hansen er født 13/7-1948 og ror 

Ormsund rok lub. Vægten er 84 kilo 

fordelt på 186 cm. Ro-resu ltater : 56 

norske mesters kaber. 14 nordiske 

mesterskaber. 

OL-sølv 

OL- guld 

4X. 

2X. 1976 . 

1988. 4 

VM -guld: 1975 /78179 / 82 i 2X . 

3 VM- s ølv 1974/83 ( 2X'. 1987 (4X ) . 

2VM- bronze 1970 i 4+ og 1981 i 2X. 

Mon nogen nordisk roer nogensin de 

k lar er s ig bedre e nd ovennæv nte ??? 

- OG HVORDAN KLAREDE DS Rs ROE RE 

S IG I NO RGE? 

Michael der dagligt ror 

dobbelt- f irer letvægt under Danmat"ks 

Rocenter blev begge dage nummer 2 

letv. dobbelt-sculler. Per Arnoldi 

& Jan Palmø nåede ikke til finalen om 

lørdagen . 

4. plads. 

letv. med 

men søndag opnåede de en 

Regitze Siggaard. der ror 

Ulla Jensen fra Køge. fik 

ikke megen konkurrence i deres løb. 

Siggaard & Jensen vandt begge dage 

sikkert med henholdsvis 35- og 21 

sekunder over Finlands Roforbund. 

Søndag kappede danskerne lige ved 

15 sekunder af banerekorden den 

stærke medsø. 

Anders Br ems & Jacob Nie lsen vandt 

begge dage sikkert junior 

dobbelt-sculler over de stærkeste 

juniorhold fra det meste af Norden. 

Et resul tat der tegner godt in den de 

Nordiske J u n iormes terskaber senere 

på sæsonen. 

Et af week-endens tætteste opløb 

blev vist herret"nes single-sculler 

letvægt. DSRs Jens Mohr Ernst var 

ganske 

En roer 

tæt på sejren om 

fra Strømstad vandt 

lørdagen. 

7.37.65. 

Nr. 2 blev Jens Mohr Ernst 7.37.85. 

Langt efter fulgte fire finske ho ld . 

Søndag afmeldte lørdagens v inder. så 

det sku lle bl ive e n smal sag for Jens 

at få en sikker sejr her. Et hal sonde 

og dermed følgende utilpashed betød. 

at DS R - roeren atter måtte ud i en hård 

kamp om før s tepladsen. Dennegang 

b lev d et lørdagen s nummer fem. finnen 

Haav ik ko. der vandt 7. 18.50. Jens 

roede i 7 . 18 . 87 . 
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Vor jun ior dob b e lt-firer m. Kas per 

Haage nsen/ Jeppe Koll at l Klaus Lauritzen 

og Marti n Nell emose opnåede b egge 

dage a t ro s ig til fin al e n. hv or d et 

blev til f je rdepladser i det s t ærke felt. 

Endn u en banerekord blev opnået 

af en DSR -roer. Mette Bloch vandt 

i fin stil begge d age og kappede g odt 

ni sekunder af banerekorden om 

søndagen . Lørdag vandt Mette med 

lige ved 11 sekunder. Søndag med 21 

sekund. Mette K. Hansen opnåede at 

komme finalen om søndagen. hvor 

det blev til en 6. plads. 

Letvægts otteren var nærmest 

tvunget i kamp af DFfR . selvom roerne 

helst var blevet derhjemme for at 

træne. Holdet vandt dog begge dage 

over to 

Finlands 

Aalesu nd . 

tunge hold 

Roforbund 

fra hen ho ld svis 

og norske 

En rigtig god lang week-end var 

slut. Derefter kunne vi se frem til 

nogle timers kørsel hjem til nogle ekst ra 

frid age Danma rk. Formand Henn ing . 

træner Palle. Anders & Jacob valgte 

at tage en ekstra dag ude på dejlige 

Solodden. som vi forhåbentlig snart 

kan besøge igen i forbindelse med en 

eller anden norsk regatta - eller på 

en afslappet langtur. 

Mette B. Jensen 



Dengang var det fo r Rumænien. Sidste 

gang Jordache markerede sig i roning 

for sit fædreland , Rumænien, var 

1986, hvor hun vandt sølv ved VM 

dobbelt-fire,- . Derefter valgte den 

stærke rumæner at hoppe af, og har 

siden 1988 stillet op for Vesttyskland. 

Jordache blev sidste år nr. 4 ved VM 

Bled, mens hendes tidligere 

landsholdskammerat , Elisabeta lipa 

tog sig af Verdensmesterskabet. 

Modsat lipa, hal" Jor dache haft en 

rigtig god sæson år. Også i Oslo 

var hun ganske suveræn og vandt i 

7.30.52 foran Birgit Peter, DDR, 

7.33.33. Nr. 3 blev Maria Brandin, 

Sverige 7.34.03. Finalen blev roet 

så hurtigt, at de fire første kvinder 

kom under den tid I igere banerekord . 

Sidste års verdensmester, El isabeta 

Lipa, måtte "nøjes" med at vinde den 

lille finale i tiden 7.41.59. 

Også herrerne havde mange verdens-

navne med. lait 28 mænd var tilmeldt 

World Cuppen, hvor man bemærkede 

at selve Pertti Karrpinen atter skulle 

forsøge sig som deltager. 

DSRs Morten Tibian skulle iøvrigt 

møde den stærke finne i kvartfinalen. 

Om det skyldes usikkerhed over for 

Morten, vides ikke, men ialfald afmeldte 

Karppinen p.g.a . feber. 

Morten kvalificerede sig til den lille 

finale, hvor det blev til en 4. plads 

7.07.18. 

Vaclav Chalupa, 194cm/95 kilo og 

Vesttysklands Christian Handle. 

Yaansson vandt 6.50 . 63 foran Chalupa 

6.51. 18 . Handle blev nr. 3 i 6.51.36. 

Sidste års Verdensmester, Thomas 

Lange fra DDR, deltager ikke i World 

Cuppen i år , da han er ved at afslutte 

sine medicinstudier. 

Når man nu er ved de kendte roeres 

"profiler", kan man ikke komme uden 

om norske Alf Hansen, der deltog 

Arungen på en dobbelt-firer. 

Måske var det sidste gang vi fik set 

Alf Hansen på en landsholdsbåd, for 

ifølge diverse rygter, skulle Alf Hansen 

ro udtagelse single-sculler mod en 

ny og ung talentfuld roer fjorten dage 

efter Scandinavian Open. 

Udtagelsesløbet skulle finde sted på 

Arungen og den bedste af de to roere 

kommer på 

konstellation, 

den endelige norske 

der deltager ved VM 

på Tasmanien senere på året. 

Tilskuerne fik vist roning, når det 

er bedst, i herrernes finale. Et totalt 

close race mellem sidste års bronzevinder, 

den 192 cm. høje og 88 kilo tunge Yuri I~=~~========::::::::====~= 
Yaanson fra Sovjet, sidste års sølvvinder 
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Alf Hansen, th. opnåede, sammen 
med sine unqe ro-kammerater en 
3. pladS i Scandinavian Open. 

Føljetonbåd 

SYDFYN 

NORDTYSKLAND. 

ØSTJYLLAND 

"AR" er nu lagt op i Fåborg! 

Har du lyst at ro den et stykke 

af den ovennævnte strækning, 

da kontakt mig. I båden findes 

telt, kogegrej og andet udstyr. 

PRIS: for benyttelse af både, 

300 kr,- pr. uge (for e t h e lt 

bådehold. Der er allerede b o ok ' et 

op i en del af juli, s å skynd 

jer! . 

"PR" er lagt o p i KØge Roklub. 

Fo r denne båd gælder det s amme, 

som "AR", blot koster det ikke 

noget at ro den. 

"SVANTE" har stadig brug for 

mandskab (Se iøvrigt sids te blad) 

OBS OBS! Selvom nogle har 

skrevet sig på en/ f ler e uger 

på bo okings listen i r oklubben, 

er disse personer ikke 

selvskrevne til at ro båden på 

de givne tidspunkter. så hvis 

også du har lyst, skal du f T bare 

kontakte mig. Mangler du / I en 

langtursstyrmand, vil jeg også 

gerne prøve at hjælpe med at 

"finde" en. 

---
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HUSK! 

- At der er træfstævne i 

SKJOLDs hus i Nivå d. 18 / 8 -

19 / 8. 

Man ror op lørdag, der bliver 

tændt op i grillen, og vi kan 

slå telt o p på deres grund samt 

benytte husets fasciLi teter 

(Bad + køkken). 

At hvis vejret er fint , 

tager vi en madpakke tur til 

FLAKFORTET SALTHOLM d. 25 . 

.::. eller 26. / 8. 

Se endvidere på opslagstavlen 

mht. ovennævnte arrangementer 

+ eventue lle andre. 

Jeanette Vestergacird 

/ 



Nyordning for langtursgrej 

Langtursudvalget har neto p indkøbt en mængde udstyr t i l s upplering 

af klubbens efterhånden t e mmelig gamle og godt brugte grej. 

Samtidig starter vi med e n ny udlånsordning. 

Indtil nu har erfaringerne med udlån af langtursgrej desværre 

ikke været for gode. 

Udlånet af langtursgrej har været præget af kaos - f o r at 

sige det som det er, har det me st af alt lignet et loppemarked, 

hvo r en del gamle garvede langtursroere har været vant til at 

låne uden at spørge før s t - eller tage hensyn til andre ( nye ) 

r oere. 

For at få orden på udlånet s tarter vi nu på en ordning, hvor 

vi tilbyder roere, der skal på langtur, at låne et komplet sæt 

langtursgrej, dette består af: 

LANGTURSSÆT. 

(Langtursgrej til en 2 ' er med styrmand). 

l stk. telt med forlænget oversejl. 

1 stk. frokostunderlag 

l stk. madkasse. 

2 stk. stormkØkken (trangia). 

1 stk. pande 

1 stk. vanddunk 

1 stk. spade 

1 stk. bådrulle 

3 stk. redningsveste 

l stk. flag 

1 stk. stander 

Bemærk bådens styrmand må selv sørge for lanterne samt værktøj 

til reparationer. 

Gasapparat udlånes efter aftale. 

ud over de faste dele i langturssættet er det muligt at låne 

be s tikkasse med bestik, læsejl m.m. 
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Solodden . Nærmere aftale k an t r æffes 

med Norske Studenters Rok lub. 

Da vi var t aget derop for at opleve 

roni ng verdensklasse. var der ikke 

meget tid til at nyde Oslo-by-night. 

Det forly der dog at flere af roerne 

fandt frem til gaderne i Oslo. hvor 

de prostituerede afventende gik frem 

og tilbage for at score kunder. - Men 

grundet det dyre ophold Norge, 

formodes det at roerne nøjedes med 

at kigge på behørig afstand. 

Hovedattraktionen ved Scandinavian 

Open var helt afgjor t FISA World Cup 

single-sculler for mænd & kvinder. 

Selvskrevne til World Cuppen er sidste 

års 6 finalister fra VM i Bled.Disse 

er inviteret til at deltage samtlige 

løb. Andre stærke scullerroere fra 

hele verden er modstandere til disse 

berømtheder. 

DSRs Morten 

Danmarks 

herrer-siden. 

Tibian var 

repræsentant 

således 

på 

Første løb af World Cuppen blev 

afViklet San Diego i begyndelsen af 

april. Dernæst fulgte Mannheim d. 

12.-13. maj. så Oslo som læserne 

får det beskrevet. Derefter følger 

Amsterdam d. 30. juni-l. juli, og det 

hele afsluttes i Luzern d. 13.-15. juli . 

Alt efter placeringer opnår roerne 

forskellig points. således giver en 

førsteplads 15 points. en andenplads 

13 points, en tredieplads 11 points 

- og ned til en placering som nummer 

12. der giver l point. Den roer. der 

har opnået flest point- når World 

Cuppen afsluttes i Luzern har vundet 

den samlede World Cup. hvor en 1. 

plads giver 7.500 Sfr. nummer 2 vinder 

5000 Sfr.. nr. 3 giver 3000 Sfr. De 

sidste tre i finalen får hver 2000 Sfr. 

Hv is ma n k igger på finalisternes 

data. kan man se at det ikke just er 

letvægts klassen. disse roere hører 

i . Ek sempelvis kan det nævnes a t s idste 

års Verdensmester single-scu lle r 

og nr. 2 i dobbelt-scullerl!) Elisabeta 

Lipa fra Rumænien er 186 cm høj og 

vejer 82 kilo . Svenske Maria Brandin. 

sidst e års nr. 6 ved VM er 185 cm. 

høj og vejer 88 kilo. 
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Den førende i World Cuppen er V. 

Tysklands Titie Jordache. der er 176 

høj og vejer 70 kilo. Jordache vandt 

19811 guld ved OL i Los Angeles i 

kvindernes dobbelt -fi rer . 

TITIE JORDACHE,28-årig "Ex
rumæner", klarer sig godt for 
V.Ty s kland. FØrer pt. World 
Cuppe n med 41 point. 



kap r oningsbanen . Sel v om ti dspu n kt et 

var sent kunne man nyde, at det a ld rig 

blev so ... t nat, mens vi var i Nor ge. 

Selv ved midn a tstide var det n ærmest 

ku n t usmørke . 

På strøget fra kaproningsbanen og 

ind t il Oslo , blev vi indhent et af vot"e 

k I ubkammerate ... , 

hjemmefra 

d ag. Det 

nog le 

gik 

der 

timere 

s tærk t 

var s tartet 

senere s amme 

kor tegen af 

køretøjer retn ing mod Nor ske 

S t udenters Rokl ub, der ligger i Oslo. 

Her fik vi overdraget en nøgle, og 

så gik det ellers videre i hastig fart 

mod Solodden, en ø Oslo Fjorden. 

Norske S tudenters Rok lub har nogle 

hytter på Solodden, som vi 

"studenter-kollegaer" havde fået lov 

at låne af Hans Metelmann, der ellers 

er fra Nakskov, men nu igennem mange 

år har boet i Norge. 

Vel ankommet til Solodden kunne 

træner, Jess Rasmussen og Deres 

udsendte atter mindes . For nøjagtigt 

15 år siden var det her, vi boede og 

deltog Kjørebo Regattaen, Bærum 

Roklubs svar på vores 

Efterårskaproning . 

Hytterne, fra dengang, lignede sig 

selv de typiske røde træhytter . 

Udsigten kunne ingen klage over. 

Nedenfor strakte Oslo Fjorden sig med 

sine smukke klippeøer. Ren balsam 

for sjæl og legeme. Synd at vi kun 

skulle opholde os der ganske kort 

tid, når det nu var pinseferie. 

Toiletforholdene var heller ikke 

synderi igt forandrede siden 1975. Enten 

kunne man vælge "Guds frie natw"" 

eller også det lille røde træskur i 

skoven, hvor man kan være inde to 

ad gangen . Der findes ingen 
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skillevægge på dette "stereodas", d e t 

er simpelt hen bare SA socialt : Et bredt 

brædt med t o hull e r og en s tabel aviser 

ved siden af, SADAN! 

Trænerne udså sig h urtigt d en 

bedste hytte , d et v ar den med køkken et 

og de behagelige sovebr ikse . Roerne 

fordelte sig som det bedst kunne lade 

sig gøre . "Trai le rd ri ve- ind erne" havde 

den udsøgte fo rnøjelse at sove i pavillon 

med : Morten, Bjarne, Jens, Anders 

&. Jacob. For uindviede skal det med 

at d e også heddet" : Tibian, Eltang, 

Moh r Ernst. Brems og Niel sen. 

Ingen af di sse hankønsvæsener er 

særligt mundlamme ejheller 

"drive-inderne", så der b lev h urt igt 

fyret mere ellet" mi ndre slibrige og 

morsomme vitser af med udgangspunkt 

fra Bjarnes ædlere dele. Vi har dog 

valgt, ikke mindst af pladsrnæssigt 

hensyn, men også af hensyn til 

læserne, at holde tæt med, HVAD der 

blev sagt og grinet af i pavillonen ... 

Letvægts roerne: Jan Pairnø, Per 

Arnoldi og Mette K. Hansen valgte 

at bo et fugtigt omklædningsrum, 

(hver sin interesse) så alle fik da ophold 

for nætterne. 

- Penge får hurtigt "ben at gå på" 

Norge . Da vi boede 45 kilometer fra 

robanen, blev der kørt en del gennem 

"bomstederne" Oslo. Det kostede 1 O 

kr. pr. vej. Man skulle også erlægge 

1 O kr. pr. dag for parkering ved 
robanen og betale næsten 50 kr. for 

2 timers parkering City så hvis 

nogle af medlemmprne pønser på "at 

gøre Oslo på en week-end", da tag' 

masser af penge med hjemmefra. Hvis 

man vælger at ro deroppe, er det 

temmeligt sikkert billigere og så er 

der lækkert omgivelserne omkring 

Regler for lån af langtursudstyr 

l. Langtursud styr udlånes alene af lang t ursudvalge t dvs. både 

udlån og a flevering af udstyr skal no t e res af et medlem af 

udvalget. 

2 , 

3. 

Lån af langtursudstyr til langture er gratis. 

Som sikke rhed for aflevering a f udstyr tillangtursudvalget 

k ræves et depositum, hvis stØrrelse fastsættes 

langtursudvalget, 

Ved udlån af grej til formål der ikke har med roning at 

gøre kræves leje af udstyret . Størrelse n af lejen fastsættes 

af langtursudvalget. 

af 

4. Langtursudvalget forbeholder sig ret til at prioritere grej 

til langture højest og udlåne bedste grej til disse. 

5, Langtursgrej skal afleveres i rengjort og tør tilstand, 

rengøringen påhviler låneren (roholdet), 

6, Langtursudvalget forbeholder sig ret til at kræve udlånt 

udstyr beskadiget på grund af manglende omhu og bortkommet 

udstyr erstattet. 

--------------------------- jj -- - ---------------------------------

FORELØBIG ER FASTSAT: 

Depos itum for lån af et langturssæt: 100 kr, 

enkeltdele 25 kr. 

Til udlån hvor leje er aktuelt 

Leje af telt week-end: 25 kr. 

- pr.- uge: 100 kr. 

Ved at opdele grejet i hele sæt får langtursudvalget et bedre 

overblik over hvilke dele der bør fornyes eller mangler helt. 

Dette har været temmelig umuligt indtil nu. 

For at kunne administrere den nye ordning fastlægger vi nu 

også nogle helt klare regler for lån af udstyret. 
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Reglerne, der blandt andet indeholder krav om depositum på 

100 kroner for lån af et sæt langtursgrej, gælder fra d. 1/7-1990. 

Hjælp os med at holde langtursgrejet helt og rent - det er 

måske dig selv, der skal låne det til din næste tur! 

på langtursudvalgets vegne 

Niels Engell. 

Den hold fra 

DtH/DIA 

gamle traditionsrige match mellem et 

og et fra KU + tilliggende sogne, der blev 

genoptaget i 1989, vil i år blive afviklet: 

SØNDAG Q.,. L SEPTEMBER. 

Matchen roes Københavns Havn, formodentlig igen 

med mål ved Amaliehaven og opløb langs Langelinie. 

Det forventes, at de to ærværdige institutioners 

24 

• Arungel1 
1. - 3. June 

- Mulighederne er mange. hvis man 

vil til 0510. men hovedparten af de 

danske roere. heraf en del fra DSR, 

kørte dertil i bil for at deltage årets 

største kaproning på nordisk plan: 

Scandinavian Open. 

Man kan nå 0510 på kun syv timer. 

hvis man kører stærkt og lettere 

hasarderet op gennem Sverige - men 

når man ligesom undertegnede med 

romakker har en lang trailer med. fyldt 

op med kaproningsmateriel. kan turen 

gøres på ca. 10 timer. 

Sverige er jo et ganske kønt land. 

og turen til 0510 består ikke kun af 

flere-sporede 

undres. at 

hovedsageligt 

motorveje. Man må 

turen op til Norge 

foregår ad en sm~ 

hovedvej. og at der er så lidt trafik 

på dette strøg. 
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FISl\~\~\' 
World CUp Rowing 

OSLO 
1990 

Vi. der ikke kørte så stærkt, havde 

også tid til at se på naturen og lade 

tankerne flyve. Især var det el kærligt 

og "ømt" gensyn med Gøteborg. Det 

var her. DSR havde flere roere med 

ad søvejen sidste år oktober. Man 

finder ud af at 20 kilomter er temmeligt 

langt, 

bil. 

sidde 

selvom det klares hurtigere i 

der er langt mere behagelig at 

i, end en otter hvor der 

samtidigt skal konkurreres med andre 

ligestillede "sportsindivider" Gøta 

Elv Rodden. Til almen orientering 

skal det nævnes. at næste Gøta Elv 

Rodden løber af stabelen d. 29. 

september klokken 12! . 

Lidt over midnat var vi ved 



sædvanen tro ordnet. På gåturen klokken 2 om natten hØrtes de 

sjældne klokkefrØer eller hvad det nu var for nogen - det blev 

kun et gæt, for biologen var gået til kØjs. 

Næste dag fik alle de nye langtursroere en demonstration i 

start fra åben kyst i pålandsvind og gennem noget, der mindede 

om kviksand. Nogle lærte, at vadesko ikke skal være en lØs 

sandal - det er ikke sjov at grave fingrene 1/2 m ned i mudde

ret efter den. 

Det kunne tirsdag efter pinse konstateres, at alle var kommet 

godt hjem. Personligt roede jeg med et fint hold (Dorthe og 

Lene) for fØrste, men forhåbentlig ikke sidste gang. Og jeg tØr 

godt indstille dem til at få 0resundsret - også de "nye" kan 

bare det der med langtur. 

FØLJETONBÅDEN. 
Bente Kjøller 

I gamle dage hed det "FØljetonbåden Sjælland rundt". Det er 

ikke længere et mål i sig selv, at få båden roet hele vejen 

rundt. Klubben har nu en trailer, og vi kan derfor tillade os 

at lade både ro rundt der, hvor der er smukkest og bedst at ro. 

Enhver ved jo at hele Sjællands nordkyst ikke er spændende og 

at turen rundt om Sjællands Odde kræver en vindstyrke på 

nærmest 0, og da Vorherre endnu ikke tager mod vejrbestil

linger, er det godt at slippe for Odden. 

Føljetonbåden ligger nu (10.6.) i Køge, og også turen rundt om 

Stevns Klint kræver godt vejr, men det kommer nok. Den er fuldt 

udstyret, så der skal blot medbringes personligt udstyr og 

fortæring. 

Kære L-styrmænd, snyd ikke jer selv for en tur i år, og tag 

nogle nye roere med, så endnu flere kan få smag for L-roningen. 

Tag en tur i området omkring Sydsjælland , Falster, Lolland 

eller vent til båden kommer op omkring OmØ og AgersØ, men -

TAG EN TUR. 
Bente Kjøller 
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Motionsroning sommerferien 

I juli og august tager nogle på ferie væk fra København. 

For de, der bliver, er klubben naturligvis stedet at fordrive 

tiden. Klubben er åben døgnet rundt for de, der har nøgle, og 

sommeren igennem på de faste tidspunkter (TI + TO 17.00, Sø 

10.00) for alle. Det sker, at antallet af kaniner mandag og 

onsdag er så lavt, at ikke alle både kommer ud . De både, der 

ikke anvendes til instruktion på disse dage, står naturligvis 

til motionsroernes frie afbenyttelse. 

Måske lukker køkken og bar p.g.a. moderniseringsarbejde. 

I så fald kan man selv medbringe de nødvendige efter-ronings
forfriskninger. 

Den mere organiserede del af motionsroningen ser sådan ud: 

Søndag d. 8. juli: Måneskinstur. 

Søndag d. 15. juli: Alm. ro-dag, 

10. OD-ll. 00 

rochef 

SØndag d. 22. juli: Alm. rodag, rochef 10.00-11.00 

Søndag d. 29. juli: Badetur til Bellevue . 

Søndag d.S. august: Tur til Slusen 

SØndag d. 12. august: Ro-orienterings-løb. 

Lørdag d. 18. august: KANINDAB 

Søndag d. 19. august: Alm. rodag, rochef 

10.00-ll.00 

Lørdag/sØndag 25/26. august: Begynder-langtur 

til Salthlm/Flakfortet. 
Søndag d. 26. august: Alm. rodag, rochef 



Søndag d. 8. juli måneskinstur 

Turens mål er ikke bestemt, men 

det bliver enten nordpå eller sydpå. 

Det vigtigste er at få lej lighed til 

at opleve trylleriet ved natteroning. 

Undervejs lander vi og forfrisker 

os med medbragt the/kaffe 

TILMELDING: Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES: Ved afgang. 

AFGANG: 8. juli kl. 22.00 

DISTANCE: formodentlig 15 - 20 km. 

Baaden er ret lille, naar 
man skal lasle den . 

juli badetur til Bellevue 

- En storartet lejlighed til at 

korrune og føre sig frem for de lokale 

dybt misundelige 

badenymfer inde på 

strandlØver 

fluepapiret. 

og 

Vi 

ror op, spiser vores medbragte mad, 

bader efter behov (lang tid til jul!), 

soler de steder, roere ellers ikke 

får farvet og for de, der har lyst, 

vil der blive afholdt kæntringsøvelse. 

Man skal prØve at kæntre, tage 

redningsvest på og endelig tørrune 

båden. 

Lærerigt at deltage i og underholdende 

at overvære. 

TILMELDING: Ikke nØdvendig. 

BADEHOLD SÆTTES : Ved afgang. 

AFGANG: 29. juli kl. 10.00. 

DISTANCE: 15,5 km. ialt. 

HJEMKOMST: Ca. kl. 16.00. 
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PINSETUR I DET SYDFYNSKE, 1990 

Den årlige pinsetur repræsenterer ofte indgangen til den 

egentlige langturssæson. Således var det da også i år, selvom 

føljetonbåden startede allerede medens vi havde sommer i 

begyndelsen af maj. 

Arets pinseture fordelte sig på 3 områder: Det sydfynske Øhav , 

Silkeborgsøerne og Flensborg Fjord. I alt deltog 12 bådhold a 3 

personer - en ganske brav deltagelse. 

Det regnede på Sydfyn, og det forlyder, at det også regnede i 

både Flensborg- og Silkeborgområdet . Men som bekendt er der 

ikke noget, der hedder dårligt vej r, det hedder blot forkert 

påklædning, så regntøjet blev halet frem. 

I turen ved Sydfyn deltog 5 både, 2 startede fra Nyborg, l fra 

Fåborg, l fra Svendborg og l fra Rudkøbing. Bortset fra l båd 

havde vi lånt DFfR-både. Mikkels hold medtog en DSR-båd, som 

senere skal ros på ferietur. Med spænding imØdeså vi DSBs 

reaktion på, at s kulle transportere en 2-års inrigger sammen 

med det nye lC3-lyntog, men det gik problemlØst. 8 mand til at 

bære, trække og give gode råd hjalp til, at DSB nu kan reklame

re med "Vi klarer alle former for transport". Naturligvis blev 

det overvejet, om det ikke var nemmere med et slæb efter 

færgen, men vi blev enige om, at vi så bare ville skabe for 

megen publicity for rosporten. 

Et passende stykke tid efter kommandoen "ro væk", nåede alle 

både ad forskellige ruter frem til Drejø søndag aften. Lejrpla 

dsens navn var "primitiv lejrplads", men den var super til 4 

r ohold (det 5. camperede på den anden side af øen). Og som det 

også er sædvanen på pinseturen, bØd aftenen på diverse kulina 

riske oplevelser , og der blev drukket (kaffe etc.), sunget (af 

både os og fuglene), spillet (fløjte af Jeanette), sværmet (jeg 

kender bedst til myggene) , fortalt historier og citeret Stu

c kenberg. Også verdens- og DSR-si tuationen blev naturligvis 
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Humøret var hØj t trods hØrmen 

fra de ovenfornævnte 

sammenstuvede duftafgivere. 

Regnen stilnede af og alle krØb 

ud af s kjulet for at deltage 

i de fire sædvanlige 

konkurrencer. Grundet en 

veludviklet teknik, klarede vi 

fØrste runde i tovtrækning, men 

desværre måtte vi se os slået 

af Hellerup i næste runde. 

'l'il gengæld fik vi revanche 

i 

"redningsvestepåtagningsstafetten" 

og hjemførte et styk langtursflag 

til DSR. 

I r ingkastning udeblev heldet 

(det var nok ikke så r inge, 

Redaktricen!), men til gengæld 

lykkedes det at vinde et flag 

mere i sækkevæddelØbet. 

Efter denne utrolige 

medaljehøst og en hyggelig dag, 

kunne det hele afsluttes med 

indskrivning af 30 kilometers 

r oning i roprotokollen. 

Susanna Hansen 
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Kanindåb 

lørdag d. 18 august 

Denne årligt tilbagevendende 

begivenhed burde have en hel side 

for sig selv, da den har udviklet sig 

til et af de største regelmæssigt afholdte 

klubarrangementer . Det er imidlertid 

ikke muligt, da vi ikke ved en lyd om, 

hvad der skal ske og om der er nogen, 

der er begyndt at forberede noget. 

Vi kan kun forudsige 4 faste holde

punkter: 

,. Datoen ligger fast. Skal der døbes 
nogen, sker det lørdag d. '8. august. 

2. Tilmelding. 
Man skal se efter på vores konkurre
rende organ, opslagstavlen og melde 
sig til dåb og efterfølgende fest. 

3 . Programmet fra det foregående år 
vil ikke blive gentaget nogensinde 
(Bortset fra:) 

1.1. Der afsluttes med en behørig dåb, 
hvor også "hedninge" fra foregående 
år kan blive døbt under Kong Neptuns 
& Dronning Silles opsyn. 

Ef job . der skaber sure Miner. 
er Instruering af - Kaniner 

Brabrand regatta d. 16. 17. juni 

- Mens DSRs eliteroere boltrede sig 

Ratzeburg, drog resten af flokken 

til Jylland, nærmere betegnet Brabrand. 

Enhver nuværende og tidligere 

kaproer med respekt for sig selv har 

garanteret afprøvet Brabrand Sø. der 

ligger små ti kilometer udenfor Århus. 

Søen er omkranset af 

sivbevoksninger , der iøvrigt er temmelig 

kønne og karakteristiske - men ikke 

særligt morsomme at ro ind i. -Er man 

først kommet ind disse bevoksninger, 

får man problemer med at komme ud 

igen p.g.a. de lange skeer man som 

roer, nu en gang er udstyret med. 

Brabrand Sø er også temmeligt kendt 

og berygtet for andet. masser af bølger 

og orkanagtige vinde. Det er MANGE 

år siden, der har været afviklet regatta 

på en spejlblank Brabrand Sø. Regattaen 

år var heller ingen undtagelse. 

Allerede natten mellem fredag og 

lørdag, kunne vi ane hvor det bar hen, 

vejrmæssigt set. Det blev rent ud sagt 

isnende koldt i teltene. at selv uldne 

strømper, nathue, sweater og to dyner 

langt fra var nok til at holde kulden 

ude. 

Tilmeldingerne til denne regatta var 

uhyggeligt få. Nu var der i samme 

week-end Ratzeburg Regatta, men 

Brabrand var det samtidig udtagelsesløb 

til Senior B-Masters og Junior-NM, så 

det var hovedsageligt unge- og nye 

roere, der deltog i det jyske. 

Palle Rørsgaard & Jette Sørensen 

var med som trænere og 

mandskabsledere. Ellers bestod styrken 

af juniorerne: Mette Andersen, Martin 

Nellemose, Klaus Lauritzen. Jeppe Kollat 

& Kasper Haagensen, 

17-års fødselsdag om 

der kunne fejre 

lørdagen. Disse 

unge mennesker. inclusive Palle. Jette . 

Thomas Larssen • bådtransportøren . 

Esben Jacobsen. Jegvan Petersen & Hans 

Henrik Larsen tog med enorme "Peder 

Paars" derover. Mulighederne. for at 

slå tiden ihjel på den næsten alt for 

store færge. er talrige. Juniorerne 

kastede sig straks over børneafdelingen 

med dertil hørende fremvisning af 

tegnefilm. TV-stuerne blev der den 

ene side vist VM i fodbold den 

anden: TV2' s HL ykkehjulet" . Behøver 

jeg at fortælle. hvor der var mest 

slagside1 

Man kan også fordrive tiden sammen 

med en walk-man eller ligge og flae ' 

u ' i nogle liggestole på soldækket. vel 

at mærke hvis vejret er dertil. 

Henrik Hebsgaard & Vibeke østergaard 

var taget derover 

DSR-kaproere. Teis 

Sørensen lavede 

forvejen. To nye 

Hansen & Niels 

nærmest en 

non-stop-tur. Den ene skulle til eksamen 

lørdag formiddag. hvorfor der kun blev 

roning for deres vedkommende om 

søndagen! 

Lørdag aften kunne alle dog samles 

til jordbærlagkage . ømt var det at 

høre herre-roerne synge fødselsdagssang 

for Kasper. Her er afgjort et potentiale 

til Studentersangforeningen ! 
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- Der blev iøvrigt sat rekorder 

derovre. men det var med hensyn til 

den. der var længst tid om at ro 

samtlige 2000 meter i den hårde modvind . 

Ved at granske tiderne. viser det 

sig at rekorden blev sat af en 

Nakskov-pige. Sculler-roeren var 14 

minutter og 58 sek under om at 

det gennemføre 

"normale" 

minutter! 

distancen! 

ligger på 

Hvor 

lig e under 8 

T iden fortæller lidt om. hvor sejt 

det var. 

Resultatmæssigt klarede vi os glimrende. 

Vibeke østergaard. roede sammen 

med Kristine Jørgensen fra Lyngby 

Dameroklub og måtte. grundet for få 

tilmeldinger. ro mod nogle drenge 

junior-B hold. Vibeke & Co. opnåede 

en 3. plads om lørdagen. mens holdet 

tog sig af sejren dagen efter. 

DSR-damen roede 

single-sculler. hvor det 

blev til en 2. plads. 

ligeledes 

begge dage 
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Andersen. roede junior 

A-single-sculler og opnåede to 3. pladser 

ud af seks hold . 

Petersen f. Hans Henrik 

Larsen. var som sen ior All-roere blevet 

slået sammen med nogle mere erfarne 

senior A-roere. Roskilde Roklub vandt. 

men Jegvan & Hans Henrik vandt deres 

klasse over et andet senior II hold fra 

Herning. 

Esben Jacobsen f. Henrik Hebsgaard. 

tog sig begge dage af nogle ret så s ikre 

sejre i 2X. mænd senior A I L letvægt. 

Lørdag vandt DSR-holdet med 50 

sekunder over NS-Roklub. Søndag var 

Jacobsen/Hebsgaard 

sekunder hurtigere! 

minut og 20 

Esben Jacobsen & Henrik Hebs

gaard, startede kaproning i 1989 

Man kan godt regnvejr 

- Den 24 . maj 90, mØdte en 

flok morgenduelige roere op med 

det klare mål at nå Struckmanns

parken, hvor roklubbernes aktive 

langs Øresunds kyst hvert år 

sætter hinanden stævne. 

Dog 

vejret, 

skævede 

da det 

alle mest 

blæste en 

til 

del 

og sorte skyer trak ind over 

Svanernøllen. 

De, på forhånd, satte hold 

blev hurtigt splittet da nogle 

venlige sjæle ringede for at 

melde fra, mens andre blot blev 

væk (hvem der så har samvittig

hed til det). Problemerne blev 

dog klaret og alle kom på vandet. 

Jeg kom i en båd med 2 herlige 

piger /damer med masser af gå-på

mod, hvilket vi senere fik brug 

for. 

Vi strøg af sted ind under 

land med fralandsvinden over 

hovedet. 

Der var fin stemning i båden 

og snakken gik lystigt, indtil 

HumØret steg i samme hast 

som solen brØd gennem skyerne 

og snakken gik lystigt, indtil 

- regn og hagl væltede 

ned over os . 

Hvad gør man så, når 

styrmanden forsøger 

i skjul under en 

og en sort klud, 

at krybe 

redningsvest 

mens tanken om man overhovedet 

kan foretage sig noget mere skørt 

end at sidde ude på Øresund i 

en robåd i haglvejr, farer gennem 

hovedet? Det hele gik 

latter, som satte 

ude af stand til at ro. 

op i en 

mandskabet 

Om det var latteren, som for-

mildnede vej rguderne vides ikke, 

men resten af roturen til 

Skodsborg foregik i strålende 

solskin. 

Godt sultne gik vi i land, 

hvor Pernille & Vibeke stod klar 

med mad og et opslået telt. Det 

fØrst e var en alvorlig tiltrængt 

nødvendighed, hvilket kunne ses 
regn , regn og atter regn på det tempo, skinker og 

væltede ned over os. kartoffelsalat m.m . forsvandt. 
Der blev MEGET stille i båden. Det andet viste sig at være 

Dog efter 5 minutter ophørte e n god foranstaltning, for da 

uvejre t og alle 3 krøb frem af de fleste var færdige med a t 

det skj ul, man nu kan have i spise, begyndte det nemlig a t 
en robåd . 

- En regnbyge . 
5 

regne . 

Lige med et var det muligt 

at stoppe 20 fugtige personer 

ind i et 6-mands telt. Kage, 

kaffe, the, bØrn og ikke færdigt 

spiste kartofler / skinker var 

der også plads til ! 



Lidt af hvert 
nogle 

Det. 

mennesker, som 

vi mangler, er 

har lyst til at 

D E AD -LI NE på b l adet lave maden og hjælpe b arvagten med 

over disken. Har du er allerede S ØNDA G 
D _ 8 _ J U L I _ da 

hovedparten af redaktionen rejser på 

ferie i ugerne derefter. 

Det er dog d elvist i embeds medfør, 

idet Bjarne Engell skal slå sine fo lder 

i nogle inriggere på Sydtyske floder, 

Redaktr icen tager til den store regatta 

Luzern, Schweiz med dertil hørende 

fortjent daseferie Sydfrankrig. De 

andre redaktionen skal enten samme 

steder eller også passe hen hol dsvis 

kaproning, ro instruktion eller klublivet 

- derfor, kjære læsere: Bær over med 

os! 

Indlæg, lagt postkassen 

Sl y ngelstuen EFTER kl. 24.00, d. 8. 

jul i bringes senere på året. 

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

A erobi c -s-holdet 

har h oldt flyttedag! 

De halsbrækkende øvelser til f ed 

musik bliver fremover udført om 

torsdagen f ra kl . 17.30. - 19.00, 

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

at servere den 

lyst til at være med til at lave en 

hyggelig stemning hernede, samt lære 

nogle nye mennesker at kende, så 

kontakt: 

LENE HANSEN 33144737, BIR GITTE 

LARSEN 31206084 eller LISE MCNAMARA 

35821 ';99 . 

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

LEDIG SEKRETÆRPOST DSR . 

Det forlyder at vi DSR pludselig 

har fået en bestyrelsespost som 

s ekretær ledig. Vi bringer en nærmere 

omtale af den meget vigtige stilling 

næste nr. 

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

D.'I'! l. SEKTION 

~l7. JUNI 1990 

'fl1itiJl1nV-
Len e Hansen_ Birgitte 

L arsen & Lise McNal'T1~ra 

s ø ger h jcelpere 

Vi er nog le mennesker, som fø ler , 

at der mangler noget tirsdage & 

tor sdage, f. eks. MAD. Vi har tænkt 

på at lave cafe disse dage . En bolle 

med fyld, noget salat, måske endda 

kage. Vi ha r lavet en aftale med en 

købmand mht. leverance. 
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Fødselsdagsbarnet: Kasper 

godt Haagensen, roede rigtigt 

Brabrand. Kasper, der ellers har roet 

dobbelt-firer og var reserve på en 

junior-otter med henblik på de Nordiske 

Jun iormesterskaber, klarede sig bedre 

end otter-mandskabet. Begge dage 

kvalificerede Haagensen sig ti l f inalen, 

hvor det blev til 4. pladser i nogle tætte 

opløb. 

Anders 

( Stevns), 

Regattaen 

undtagelse, 

Brems §. Jacob Nielsen 

har i år roet fra sejr til sejr. 

Brabrand var heller ingen 

Holdet v andt begge dage 

temmeligt suverænt, og bl ev da også 

prompte udtaget til de Nordiske 

Juniormes terskaber Finland i juli, 

Juniorerne: Martin Nellemose, Klaus 

Lauritzen §. ~ Kollat. roede otter 

med Bagsværd/VIKI NG. Et hold fra 

Nykøbing 

overrumplede 

repræsentanter, 

F, /Tissø/ Roskilde, 

totalt DSRs 

der tabte med 25 

sekunder , Hvis holdet havde ladet 

være med at ro "sædefræs & piskeris

roni ng" , havde det nok haft større 

chancer for sejr , 

Teis Hansen ~ Niels Sørensen, der 

kun roede søndag, havde problemer 

med styring og teknik den hårde modsø 

og måtte nøjes med en 3. plads. - Men 

så har de to jo OGSA oplevet Brabrand 

Sø, nå r den er bedst/ værst ! 

t ~ 
I'd r<t dH 

'bil I t <t 
K3('\n

l bl eve 
et Hold 

- Mon 

allerede 

Danmarks 

sæsonen 

ikke hele. landets kaproere 

nu går og glæder sig t il 

Mesterskaberne senere på 

Disse afvikles nemlig på 

samme sø. Måske er vejrguderne mere 

venligt stemt til den tid , hvem ved 

Alle kom godt tilbage til København 

og omegn. For 05, der skulle køre 

bådene t il Bagsværd Rostadion, kunne 

det kon stateres søndag aften at det 

var pe rfekt rovejr og at søen var som et 

spejl ... 
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HMP R 

- mette -

KAPRON INGSAKTIVITETER : JULI. 

Træning, træning - og træning men 

også: 

l . juli: 

7-8 . 

4-8 . 

14-15 

21-22 

28-29. 

Sorø Regatta 

Holland Beker, Amsterdam. 

Hjel msjon, Sverige . 

Henley Regatta, England. 

Luzern, Schweiz 

Goodwill Games, Seattle, USA . 

Flg. DSR -roere er udtaget : 

Mette Bl och, Je n s Mohr Erns t 
og Jesper Poulse n . 

Match des Seniores, Østrig . 



Pinsetur, Sydfyn 

Den drlige pinse tur til det Sydfyenske Øhav er netop løbet 

af stabelen. Traditionen tro med masser af regn og blæst, men 

der skal mere til at ødelægge de gæve DSR-roeres humØr. 

4 DFfR-både havde v i lånt, og holdene startede lørdag fra hhv. 

Fåborg, Svendborg, Nyborg og Rudkøbing. D.S. båd bragte vi selv 

med, nemlig "AR" , som hermed starter sin færd for denne og næste 

sæson (se tidl.). 

Fredag aften løb v i ombord på den forsinkede DSB-færge med 

vores blå skønhed , mens færgemændene stod og heppede. Vi nåede 

færgen! 

Søndag mØdtes 

silede ned, men 

alle bådhold, som planlagt på Drejø. Regnen 

vi stegte og brasede over de små gasblus, nØd 

de lokale pilsnere og vin fra papkartoner og fik udvekslet 

erfaringer og oplevelser fra turen. Mandag skiltes vi og roede 

tilbage mod vores udgangspunkter. 

Det Sydfyenske Øhav er spændende og smukt farvand. Masser at 

se på, både på land og på vand, ikke langt mellem Øerne, mange 

søde, små havne, fine strande etc. Det kan kun anbefales. 

Roklubbernes medlemmer er også meget venlige og det er nemt at 

få lov at overnatte i klubberne. 

Jeg var i båd med Ib Jørgensen og Niels Engell, og vi blev 

efterhånden eksperter i at finde på adspredende julelege, når 

roningen var surest: Synge, rime, gætte, fortælle historier, og 

gutterne kæmpede om 

befandt jeg mig midt 

at tisse længst og prutte højest. (Desværre 

i skudlinjen!) Jeg blev pålagt at fortælle 

3 vittigheder dagligt og "nåde trøste mig", hvis jeg ikke kunne. 

så før jeg drager på tur igen, vil jeg meget gerne have samlet 

nye vitser. 

Mens jeg stadig har friske minder fra turen (skoldet næse, 

masser af myggestik, øm numse og mØre muskler) vil jeg opfordre 

jer til at prøve en langtur i Det Sydfyenske Øhav. 

Jeanette V. 
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SOIIIIIl8rferien 
står for døren for de fl e ste af os . Traditionelt har dette 
betydet en nedg ang i a ktivitetsniveauet. Sidste sæson syntes 
dog a t bryde med denne " t radition", i alt fald p å instruktions
området , hvor kaninerne blev ved med at komme gennem hele juli 
og august måned. Det bliver spændende at se, om dette gentager 
sig i år og måske endog udvides til andre områder. 

Et af de områder, hvor a ktiviteten gerne skulle vise sig i den 
kommende tid, er inden for langturs roningen. Der er fle r e akti
vitet er igang. Svante skal h jem fra Abo , der er e n b å d på ve j 
Sjælland rundt, der tales om ferieture langs den t yske nor dkyst 
etc. Er du interesseret, så kontakt Jeanette elle r k i g på op
slagstavlen . Mulighederne er mange og fortjener at blive udnyt
tede. 

Hvert år, den sidste søndag før efterårssemestrets start, roes 
en kaproning mellem Københavns Universitet og Polytekninsk 
Læreanstalt i otter. Det sker også i år, helt nø jagtigt søndag 
den 2. september. Der skal sættes to hold bestående af stude
rende og kandidater fra de to læreanstalter. Har du lyst til at 
deltage, så kontakt Susanne Agersnap (KU) eller Mette Rasmus
sen (DTH), således at sommerferien kan benyttes til lidt træ
ning. 

Jeg tror de fleste er enige om, at den organiserede modtagelse 
af nye medlemmer , der bliver arrangeret fra en gruppe medlemmer 
med servering af kaffe/te og kage mandag og onsdag aften, bety
der meget for kaninernes introduktion til klubben. Det ville 
også betyde meget for klublivet, om der var servering tirsdage 
og torsdage. Det er derfor med glæde, at jeg ser, at køkkenud
valget igen forsøger at få en ordning med servering af lette 
retter op at stå. Dette fortjener at lykkes. Slut op, og given 
hånd med. Dette gælder også, og måske især, årets kaniner . Det 
er en udmærket måde, at lære endnu flere medlemmer at kende 
på - og jo flere I kender, jo lettere er det at komme ud at ro. 

Til slut lidt tal. Aktivitet kræver materiel. Siden sidste 
efterår har vi bestilt, og de sidste leveringer forventes i 
august måned, følgende materiel: 
l 2-årers inrigger (træ), l 2-årers inrigger (plast), 24-årers 
inriggere (plast), 2 singlescullere (plast) til motionsbrug, 2 
kajakker, l brugt kaproningsotter, l ny kaproningsotter, l 
dobbelt firer og l dobbeltsculler. Dette giver ialt 44 nye båd
pladser. Lægges hertil, at alt materielt er i en stand, hvor 
det konstant kan bruges, må det fastSlås, at vi er godt ruste
de til den ativitet, der forventes. 

Henning. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
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Lidt af hvert . ........ .... ..... ............. .......... . 
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INDMELDELSE: ske r ved at udfylde og indbetale iodmeldelses -girokort. Dette 
forefinaes på kontorets dør i bådehallen. Indbetaliogen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til Z gratis prøvegaoge i klubben, 
inden indmeldelse skal finde sted . 

-- --- -- - ----------------- - --- ------ -- -- ------------~-- ------------------ ----
KONTINGENT: opkræves kvartal svis fo rud via giro. Ved overs kridel se af 
betalingsfrist pålægge s et gebyr på Z5 kr pr. rykker. Hvis rykker k rydser 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret v i l blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
-- -- -- ----------------------- - - ---- --------- --------- ----- ------- -- --- --- ---
UDMELDELSE: kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7, l/IO, og ska l være DSR i 
hænde med mindst 3 dages var sel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 
iodbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, samt 
ved at anføre ·udmeldelse", navn og adresse på deo del af girokortet som 
posthuset beholder (betalingsde len). Girokortet e r dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør i egen ioterresse gemme 
girokvi tteringen . -Kontingentopkrævnings-girokorteoe kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet me~delelser ikke kan anføres på disse. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE : Man er medlem og kontingent
pligtig iodtil gyldig udmeldelse har fundet sted , uanset om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance 
svarende til l/Z - l års kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Al le omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

---.=-= ':'= ~ - ---- -- ---- - - ---- =..:-.- ----...::,.:--...=.--- - ----- - - - --- --- ------ - -- - - ---- - --- - -- - ---
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KØb din båd på anparter 

Da bådsituationen nogen gange er kaotisk, er det 

måske vejen frem at købe egen båd - eller kØbe i an

parter sammen med gode venner . 

Ovenstående f orestiller en "anparts-båd" - delt 

op i seks dele og fundet bag en af naboklubberne . 

Vi ska l fnr en god ordens skyld gøre opmærksom 

på at det, der ligger på øverste hylde ikke hØrer 

med til båden, men blot er to styks plasttagrender. 
~ .. o .0,.." . . 
°0 .. ",40'" 

MEDLEMSBlAD NR. 7 August 1990 58 ARG. 

Tegning : Pernille Jørgensen 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokori. Dette 
forefinåes på kontorets dør i bådeballen. 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 overskridel s e 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, Dg skal være DSR i 
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldeise 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 (betalingsdelenl. Girokortet er dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, Dg ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse. idet meddelelser ikke kan anføres pi 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 l/Z - l års kontingent. og restancen vil om nØdvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse he~ed betales af 
skyldneren. 
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TOPSPORT FRA USA l DR TV. 

Sendetidspunkter: 

LØrdag 21. juli 17.20 

Søndag 22. juli 21. 50 
Dansk Roning med bl.a. Mette Bloch 

Mandag 23. juli 20.20 og 22.40 
Dansk Roning med bl.a. Gerd Andersen, Elisabeth Fraas, Jens Mohr 
E.r-nst, Jesper poulsen & Peter Lund 

Dernæst fØlger dagene fra 24. juli kl. 22.05 - 6. august kl. 22.40 

FØlg med i dagspressen om tidspunkter og idrætsgrene. 

Efter pressekonferencen, blev en af bÅdebroerne PÅ rostadion belejret 

af roere og masser af pressefotografer de~ i det undtagelsesvise 

gode solSkinsvejr, havde mulighed for at fÅ masser af billeder med 

hjem til dags-, uge- og klubbladspressen ... 

Mette B. Jensen 

SØNDAG D. 2. SEPTEMBER 

STUDENTERMATCH 

De~~e ~atch er IKKE KUN FOR 

KAPROERE! 

-Er d~ til~eldt KU eller DtH, 

da s~id alt h~ad d~ har i h~~der~e 

lØb eller kØr i 

trappe~ ---- kast 
Sly~gelst~e~ og 
te~_ 

DSR, fly~ op 

26 

( !) dig i~d 

skri~ dig på. 

ad 

i 

lis-

Sommeren 

er en dejlig tid i klubben. 

Bådehallen er kronisk tom eller halvtom, lidt afhængig af vejre!. Medlemmerne synes 
tilfredse. Det er vel megt naturligt. Vi er midt i den periode, hvor vi kan dyrke den 
sport, vi holder af. 

Og midt i dette sidder bestyrelsen og tænker på vinter. BadlTlintonbanerne er på plads 
lørdag. Aftaler om vintergymnastik er ved at falde på plads. generalforsamlingen skal 
planlægges etc. etc. 

Jeg skriver ikke dette for at mindske jeres fornøjelse ved roningen, men for at bede jer 
om at bruge et par minutter på at tænke over, hvad I vil foretage jer det næste års tid i 
DSR. Ønsker I det, vi tror, eller går jeres ønsker i en helt anden retning? 

Somme tider har vi en fornemmelse af at arbejde i et vacuum. Derfor vil jeg opfordre 
jer til at fortælle os, hvad I vil med DSR. Dette kan gøres ved at sige det tilos, skrive til 
os eller endnu bedre at skrive det i bladet. 

Vi skal til efteråret igang med en langsigtet planlægning af klubbens aktiviteter, hvorfor 
netop din mening er vigtig. 

På dette sted har jeg lyst til at knytte et par kommentarer til Bente Kjøllers artikel om 
"mistillid" i sidste blad. 

Jeg indrømmer, at jeg reagerede lidt, som du gjorde, da jeg så meddelelsen i bladet. 
Men lad os se lidt på realiteterne i det det der skete. En aften blev jeg og alle andre 
mødt af et effektivt (og venligt) hold af rovagter. Bådene blev gennemgået, adskillige 
småfejl blev fundet - og udbedret. Jeg tror at mange nye roere lærte noget om at passe 
på det materiel, vi aJle er så afhængige af. 

Du må gerne udtrykke mistillid til vor styrmandsinstruktion. Jeg instruerer selv. Og 
ærligt talt - nej! vi er ikke dygtige nok. Enhver hjælp er , set fra mit synspunkt, vel· 
kommen. 

Materielforvalteren gør et stort stykke arbejde. Dette har endog en chance for at 
lykkes - især hvis alle er omhyggelige med materielle!. Nej, Erik havde ikke skrevet 
under, men jeg er overbevist om, at han havde gjort det med glæde. 

Også jeg har fuld tillid til samarbejdet mellem Kim og Erik. Nu er det blot ikke dette 
samarbejde alene, der giver os en god bådepark, men nok så meget samarbejdet mel· 
lem dig, mig, aJle de andre og Kim. 

Så lad os glæde os over at nogen vil tage det arbejde på sig at overbringe den viden ,vi 
"gamle" har til aJle de "nye". 

Henning. 

3 



Ny sekretær søges 

Et job kan være for afvigende fra, hvad man personligt 
har gearet sine interesser til. Helle Halberg er ud
trådt af bestyrelsen i maj. Helle vil fortsat være 
blandt klubbens initiativtagere , men det med tryksager 
og peen var al tså ikke lige Helle. Bestyrelsen har 
derfor behov for en ny sekretær. Således belært af er
faringen, vil vi denne gang beskrive behovet: 

Vi har behov for friske nye kræfter, så fortrinsvis er 
du uprøvet i bestyrelsessammenhænge i DSR. Du kan godt 
være ret ny i klubben. Dine ansvarområder vil blive: 
Koordinering af PR-aktiviteter, brochurer, DSR's arki
ver, DSR's kalender , mødereferater, ansøgninger etc. 
Du har derfor rimeligt let ved at udtrykke dig 
s kriftligt. Det er vigtigt, at du er indstillet på, at 
vore skriftlige arbejder foregår på PC, således at 
fremtidig redigering bliver let. 

Sekretærposten er nok den lØsest formulerede bestyrel
s esfunktion. Altså en udfordring! Nogle sekretærer har 
været rene referatskrivere. Andre har været af arkivar
typen. Visse har fungeret som en slags næstformænd. 
Undertegnede endte som PC-freak .... -Du vil nok finde 
områder, der interesser specielt dig! 

Det vil være en fordel, hvis du har ambitioner omkring 
dit vi r ke. Det er en tilfredsstillelse for dig at se 
tingene fungere, både socialt, sportsligt og økonomisk. 
Du er villig til i perioder at bruge megen tid på DSR. 
Du er ikke bange for ansvar. Du er muligvis en slider, 
eller endnu bedre: god ti l at a ktivere andre . Jobbet 
skal varetages seriØst . Der er direkte sammenhæng 
mellem bestyrelsens indsats og klubbens succes. 
Du skal være inds tillet på at fungere i en demokratisk 
sammenhæng. F. eks. er bestyrelsesmØder til tider 
langvarige, og ikke alt, der bliver sagt , er guldkorn. 
Bestyre l s esmøder afholdes ca. en gang om måneden. 

DSR' s bestyrelse består af formand, kasserer, sekretær, 
motions rochef, langtursrochef, kaproningschef, instruk
tionsrochef, husforvaJter, materielforvalter samt op 
til tre indsupplerede . Bestyrelsesmedlemmerne leder 
samlet roklubben , og har l ige stemmeret ved bes tyrel
sesmØderne. Bestyrelsen vælges hvert år på generalfor
samlingen i november. 

Nu glæder vi til at høre fra dig, evt. til en uforplig
tende yderlig or i entering. Henvendel se til formand 
Henning Rasmussen, eller til undertegnede. 

P.b.V. Ib E. Jørgensen m.a.b.u.p. 
\.lord Perfl!!c t 5 O 

Der er kun otte deltagere i h ver ko nkurrence - e nkeltde ltagere 

eller hold. Deltagerne er udvalgt efter ve rdensranglister for 

amatører, og der forventes flere verdensrekorde r. 

Unmiting The World ' s Best er temaet for stævnet, hvis maskot, 

en løve, da også hedder Uni tus (udtales uni te-us) . I forbindelse 

med s tævnet har Seattle også en række kulture lle a rrangementer, 

f.eks . en stor uds tilling med kunstskat te fra Sovjets største 

museer. Bolshoj Balletten har USA- premiere på "Ivan de n Grusomme", 

og der vises japansk Kabuki Teater. 

Danmarks Radio f o rsøger i stor udstrækning at tage hensyn til 

de danske deltageres konkurrencer, der jo udelukkende er 

finalepladser , pånær i boldspillene . 

Finn Heiner kom også ind på prisen for de 25 sendetimer. 

-750.000 kroner 

kostede DR 8 millioner kr.! 

hvor VM i f odbold, til sammenl igning 

For roernes vedkommende er det Jørgen Herbert, der står for 

kommentarerne. 

Udover DSRs ke ndte navne, kan det berettes at også: Carl Lewis , 

Marlyn Ottey (100 m. kvinder) samt Steve Cram er med i Sea ttle . 
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Set fra vor side, er v i rigtig pænt repræsenteret. 

Fra DSR del tager: Mette Bloch i single-sculler letv., Jens Mohr 

Ernst i s amme bådtype og Jesper Poulsen i letvægts toer u. styrmand 

sammen med Peter Lund fra Lyngby RK. 

Danmark har yderligere to repræsentanter med: Elisabeth Fraas 

fra Lyngby Dameroklub og Gerd Andersen, Middelfart der ror den, 

for danske dameroere, særdeles svære bådtype: Toer u. letvægt. 

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

Fra 21. juli til 6. august følger TV-sporten i Danmarks Radio 

Goodwill Games i Seattle i USA. Her samles nogle af verdens bedste 

idrætsfolk til et stævne, der er blevet betegnet som e t mini-OL. 

21 idrætsgrene er repræsenteret ved 2500 sportsfolk fra over 50 

lande. Stævnet starter 20. juli, men tidsforskellen betyder, at 

DR TV fØrst begynder at sende 21. 

USA". 

juli under titlen "Topsport fra 

Danmarks Radios medarbejdere i Seattle laver hver dag et 

sammendrag af dagens begivenheder, som overspilles om morgenen via 

satellit. 

Goodwill Games er den kendte amerikanske mediemand Ted Turners 

ide. Han fik ideen i 1980, da han så hvordan mange vestlige lande 

ikke deltog i OL i Moskva. Fire år senere i 1984 var det Østlandenes 

tur til at blive væk fra amerikanernes arrangement i Los Angeles. 

I 1986 arrangeredes det fØrste Goodwill Games i Moskva med både 

sovjetisk og amerikansk deltagelse. Begivenheden skulle bevise, 

at sport kan nedbryde poli tiske barrierer. Et 

gengældelsesarrangement i USA blev bestemt til 1990 - længe fØr 

nogen kendte til den politiske udvikling i østlandene. Denne gang 

er idrætsfolk fra hele verden inviteret. Arrangør er Seattle 

organizing Commi ttee (SOC), som er sammensat af ledende sports

og forretningsfolk. Ted Turner Broadcasting har eneretten til tv 

udsendelser fra Goodwill Games. 

De danske deltagere er: Cykling, Dan Frost, Kenneth Røpke, Jan Bo 

Petersen, Peter Clausen, SØren SØrensen og Jimmi Madsen. 

Pernille Svarre, moderne femkamp, Stig Westergaard, verdensmester 

i finnjolle og roerne Mette B10ch (DSR), Peter Lund, Jesper Poulsen 

(DSR), Jens Mohr Ernst (DSR), Gerd Andersen og Elisabeth Fraas. 

Mandskabsleder for roerne er: Bjarne Eltang, DSR 

Rasmussen, ligeldes DSR, er træner for holdet. 

De bedst placerede får guld-sØlv- og bronzemedaljer. 
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mens Jess 

PA U-TOGT MED ORMEN 
En ny og sandfærdig beretning om de rædselsfulde og 

skrækkelige begivenheder Sct.Basilius dag anno 1990 da det 
gode langsKib O~MEN forliste med mand og mus ved Sjællands 
østligste pynt. 

STYRMANDS INSTRUKTION FOR VIDEREKOMNE 
eller 

"vi klarede ikke pynten" 

Stormen gudinde besyng som greb nereiden Pernille 
sorg og uendelig kval den de roere voldte 
dengang da hist ved det skumomkransede Tippen 
ORMeN AIN LANGE af mægtige brådsøer slugtes 

vi roede jo ORMEN så tillidfuldt 
i den klare rolige sommeraften 
men's havet glimred som smeltet guld 
AK! vandskæbnens lod det traf den 

De bølger de rulle så lange og sorte 
syveren sukker så mat 
ud stormer vinden fra himmelens porte 
fælt knager skroget i kolde nat 
på rullesæderne roerene tuder 
AH-NEJ vi må ofre til havets guder 
vi styrtes i malstrømmen alle som een 
da ORMEN HIN LANGE går ned som en sten. 

Da løfter en underlig gråsprængt een 
sin røst i den oprørte sø 
Vi gider sg'u ikKe svømme til Hven 
sæt kurs mod den nærmeste ø! 
så frelses skuden med alle mand 
det u-togt bedrives blandt bjerge af vand 
og søgangen trodses i buldrende strand 
mellem dødningehjem og de levendes land 

her tømmes ORMEN for vand med en kop 
og bæres forsigtigt på grønsværen op 

Blandt meget andet vi har fortrudt 
som kommer igen når vi sidder alene 
er det at vor ORM fik 2 spanter brudt 
før den hviled på strandens stene 

Nu trænger vi stærkt til en lille een 
skønt v~ knapt har begyndt vor skole 
så kursen lægges med våde ben 
mod klubhusets hjemlige mole 

Ak navnløse rædsel-l! vi fyldes med gru 
et pigtrådshegn spærrer os vejen 
på sk~ltet står "POLITIHUNDETRÆNING-NU!!" 
I kan tro det gi'er luft under stegen 

Det hegn bli'r forceret trods pigtråd 
den kæreste bag er ens egen 
da alle er ovre ta'r latteren fat 
herfra ses jo hullet til vejen 

Oh Nordhavn - glimt der liver op 
S - togets røde lyn 
nu frem mod klubben i galop 
nej hvilket prægtigt syn 
i lagkager frådses på hver en balkon 
men's andre bøjer arm 
selv lille Sidsel drikker tæt 
og hører ej vor larm 
HON holdt sig til hvad bedre var 
MOR's våde salte barm. 

per 
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KAJAKNYT 
Tilmelding til ugekursus i uge 
32, mandag d. 6. til fredag 
d. 10. august, sker på listen 
overfor baren. Det er igen en 
betingelse at du er styrmand 
og kan afse aftenerne i en hel 
uge. Der bliver 2 hold på 6 
personer , fØrste fra 17.00 
18.30 og andet fra 18.30 
20 .0 0 . Tilmeldingsfrist er 
torsdag d. 2. august, så den 
er j o nok over skredet når du 
læser dette, men prØv igen til 
næste år . Der er rift om 
pladserne, i juni deltog 12 
ud af 37 tilmeldte. Var du på 
denne liste vil du blive 
kontaktet hvis der er en 
mulighed for at du kan komme 
på augustholdet. Det vil igen 
være de, der har været medlem 
af DSR længst, der kommer fØrst 
på holdet. 
Efter kurset f ortsætte r 
mandag og torsdag kl . 17 
længere ture, hvor du 
lejlighed til at lære, 
der skal til, inden du 
kajakret . 

vi 
med 
får 

hvad 
får 

Torsdag d. 2. august : Normal 
instruktion kl. 17. 
Klo 19.00 evaluering af 
forsommerens kursus og 
instruktionsaftener, kom med 
dine meninger om hvad kurset 
har givet, hvor det kan gØres 
bedre og hvad der mangler. 
Alle instruktØrer vil være 
tilstede også gerne kommende 
instruktører, hvis I forstod 
den 

ps. 
Er der nogen, der har en ide 
til ophæng af redningsveste. 
Jeg kunne forestille mig noget 
med 4-5 afsavede sculler for
og agterender påsat på revir 
vis, men der findes måske 
en arkitekt i klubben med et 
bedre forslag? 

Henning willads Petersen 

KAJAKROERNES TALSMAND: HENNING WILLADS PETERSEN FORESLAR 

SCULLER-SPIDSER TIL AT HÆNGE REDNINGSVESTE pA. HAR ANDRE 

BEDRE FORSLAG ?7? 

~ ___ 7 

sA, KJÆRE SCULLERROERE, I KAN IKKE FØLE JER FOR SIKRE, 

KAJAKFOLKET SLAR TIL IGEN !!! 

6 

DSR MED I GOODWILL GAMES I SEATTLE

et ~ini-OL ~ed n=gle af verdens 

bedste idr~tsf=lk_ 

og 

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

En spændende konstellation: 

Cykelrytter: Dan Frost f, Roer: Mette Bloch (DSR) med Goodwill Games-

Maskotten "Unitus". 
Copyright: Mette B. Jensen 

_ Nu har vi i uger svedt over Verdensmesterskaberne i Fodbold 

så haster vi videre til det næste store arrangement, Goodwill 

Games i Seattle. 
Ordene er Finn Heiners fra Danmarks Radios sportsredaktion. 

D. 10. juli havde Danmarks Radio indkaldt til pressekonference som 

optakt til afviklingen af Goodwill Games. 

Pressekonferencen fandt sted på Gladsaxe Rostadion, hvor også 

hovedparten af deltagerne var mØdt op for a t "stille sig til skue". 

DSRs klubblads udsendte var, sammen med den øvrige sportspresse, 

selVfølgelig til stede for at bringe læserne en øjebliks situation 

over, hvilke roere Danmark har med som deltagere. 
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Der går kage 
. 
I det 

Vi er en lille flok, som sørger for at der er kaffe og kage 

hver mandag og onsdag 
til kaninerne efter endt roning. Vi vil gerne være fler e , så mød op 

ONSDAG DEN 29. AUGUST KL. 20.00 I KØKKENET. 

Kaninudvalget 

PS : Kaninerne er et utroligt taknemmeligt fol ke f ærd at bage ka ger til. 

KONTAKTANNONCE 
Højde / vægt / alder/kØn: Underordnet 

Fritidsinteresser: Langtur 

Styrmands ret: Langtursstyrmand. 

Har du lyst til at ( være med til at) stå for- og deltage i en 

enkelt eller flere klub-langture (endags/week-end eller flg. dage) 

og passer du iøvrigt ind i min annonce, er det lige dig jeg søger. 

Jeg vil foretrække, at du inviterer mig på en drink, så vi kan 

snakke om det sådan lidt hyggeligt, men henv. kan også ske på Tlf. 

mrk. 31 83 25 43 - eller når du ser mig i klubben. 

Jeanette Vestergaard. 
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KVIK match/Svanemøllematch 
Arets KVIK-MATCH, der jo for fremtiden udvides til også at 

omfatte SVANEMØLLEMATCHEN, arrangeres i år af "Gefion", der fylder 

SO og fejrer dagen ved undtagelsesvis at indlade roere af de t 

modsatte kØn på klubbens e nemærker. 

Trods rykkere er det ikke lykkedes at få den arrangerende klub 

til at hoste op med en dato, men det bliver en ga ng i slutningen 

af august eller første halvdel af september. 

En skønne dag ge ntager v i nok historie n om KVIK-Matchens fødsel 

i 1895 og de udbygninger, der efterhånden har fundet sted. Her 

skal kun lige resumeres de vigtigste regler: 

Banen går fra det røde fyr i indsejlingen til Svanemølle havnen 

og ind til ud for Paustians Restaurant, en distance på c a. 60 0 

meter. I meget dårligt vejr går starten ved det grønne fyr i stede t 

for. 

Der roes følgende lØb: 

KVIK-DSR: KAMPEN OM BOLSJEGLASSET: 4-åres inrigger, Herrer. 

KAMPEN OM DAMEPOKALEN: 4-åres inrigger, damer. 

KAMPEN OM SPEJLET: 4-åres inrigger, Herrer. 

Fælles for disse tre ovenstående. lØb er, at deltage rne skal være 

kaniner og ikke må have stillet op i åbne lØb, dvs. "rigtige" 

kaproninger. 

Læs om "SVANEM0LLEPOKALEN" på næste side ... 
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GEFION-SKJOLD - KVIK-DSR: 

Kampen om SVANEMØLLEPOKALEN, en fornem glassvane, udsat som præmie 

af ØBRO-Bladet: 

4-åres inrigger , Damer. 

- og så de lidt mindre glorværdige matcher : 

4-åres inrigger, Herrer 

2-åres inrigger, Damer 

2-åres inrigger, Herrer . 

Alle 4-klubs-matcherne i Svanemølle - matchen kan roes af 

hvemsomhelst, blot de ikke har stillet op i åbne lØb nogensinde . 

Dette gælder dog ikke: BESTYRELSES-MATCHEN. 

Her roes i 4-åres inrigger med blandet besætning efter behag 

og behov, dvs . der er ingensomhelst begrænsninger i , hvem der kan 

ro, bortset fra , naturligvis , at de skal være medlem af bestyrelsen 

i een af klubberne. Gamle kaproere, der opfylder betingelsen, er 

velkomne. 

Til gengæld håber vi, at vores værdige formand styrer sig og 

nøjes med at stå på bolværket og give begivenheden det rette 

højtidelige præg. 

Præmierne er, hvor intet andet er nævnt, et billede af det 

vindende hold , med navne (ofte i modsætning til Spejlet!) indsættes 

i et foto-album, der overdrages den vindende klub som vandrepræmie. 
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Lidt af hvert 
Pengepræmier i Holstebro. 

Det er ikke kun i roernes 
World Cup, der findes penge
præmier til vinderne. 

I Holstebro, d. 11.-12. august, 
afvikles "FAXE SPRINTER CUP", 
hvor der er 1000 kroner til 
vi nderne af herrernes - og 
kvindernes single-scullerløb. 
LØbene er samtidig Abne Jyske 
Mesterskaber . Til 2 . pladsen 
er der 500 kroner , og bliver 
man nr . 3, kan man tage hj em 
med 250 kr. 

DSR er repræsenteret 
nye roere og af 
B- roerne, der startede 
år. 

af de 
Senior 
sidste 

DSRs to veterandamer, Jette 
M. Larsen & Mette B. Jensen, 
går med skwnle planer om at 
møde til start i Holstebro. 

Det er ganske vist ikke 
pengepræmierne, der lokker 

men da banen kun er 1000 
meter lang , mener de to 
aldrende damer, at det lige 
kan magtes at møde til start 
her i senior A-klassen . 
Holdet kan samtidig få en 
fØling af, hvordan det ser 
ud med formen inden 
Veteranroernes Vikinge Regatta 
i Kerteminde 3 uger efter 
Holstebro. 

HJÆLP H JÆLP 

**** 
Fik du meldt dig til med hensyn 
til at afvikle kaninduben 
d.1B. august. 

Der er endnu plads 
ved baren i DSR . 

Skynd dig 
dig på. 

afsted 

på listen 

og skriv 

, 
• 
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Kaproerproblemer i uge 30.! 
I uge 30 afvikles der Verdens
mesterskaber i Kano-Marathon 
på Bagsværd Sø og omliggende 
kanaler- og søer. 

Derfor bedes følgende overholdt: 

DER MA IKKE TRÆNES: 

MANDAG FREDAG fra klo 9.00-
12. 00 ~- fra klo l"4":OO-l7.0-0-.--

I week-enden er der helt l ukket 
for træning . 

Alternative forslag : 

Tag' ud ~ 
tilskuerpladserne, 
foregår ELLER 

se 
hvad 

fra 
der 

aflæg et besøg l din roklub: 
DSR. 

Ergometrene , vægt lokalet Qg 
robassinet kan stadig benyttes , 
~ man kan formode at det er 
længe siden , kaproerne har 
besøgt deres klub l Strandvænget 
55 . . 

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

D E AD-LINE pA 
DSRs KLUBBLAD 

v .i. glcede,r os 

t.i.l at h Ø re 

me,ge,t me, r e, 

fra langt -u.rs 

roe,rne, ! ! ! 



Jesper Fc:n.l.l serl. , ny DSR-roer men tidligere Rungsted 

Roklub. Jesper kom hjem til Danmark i april efter at have været 

10 måneder i Australien, hvor hans hovedbeskæftigelse var: 

RONING! 

Har i månederne derefter været reserve på den danske letvægts 

otter. 

Ror toer uden styrmand med Peter Lund, Lyngby Roklub. 

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

Og for første garl.g rl.ogerl.sirl.de 

har DSR fået ~dtaget erl. ~~rl.ior-roer 

til både Nordiske Mesterskaber ... 

A:n.de r s Brems, er udtaget til de Nordiske Mesterskaber 

i Tammerfors, Finland fra 21.-22. juli og til Verdensmesterskaberne 

i de flotte omgivelser i Aix-Les-Bains i Frankrig fra d.l.-5. 

august . 
Anders Brems startede med at 

ro kaproning i 1987. Her stillede 
han for første gang op ved 
Efterårskaproningen 
plast-sculler. 

i 

Træner har hele tiden været 
Palle Rørsgaard, der har fået 
et rigtig godt tag på juniorernes 
kaproning. 

Allerede sidste år var det 
tæt på en udtagelse for Anders 
Brems, idet han og makkeren, Jacob 
Nielsen fra STEVNS var i 
bruttotruppen til en 
VM-dobbelt-firer. 

Jacob fra STEVNS blev udtaget 
som reserve til den stærke junior
dobbelt-firer, mens Anders resten 
af sæsonen satsede på 
single-sculler. 

I år, 1990, skulle det altså 
være. 
Ho ldet har klaret de hårde 
betingelseskrav til punkt og 
prikke, og blev efter Amsterdam 
Regattaen i begyndelsen af juli 
OGsA udtaget til 
Verdensmesterskaberne for 
juniorer. 
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SORØ REGATTAEN 

- NØjagtig som altid, samtidig med Roskilde Festivalen, blev SorØ 

Regattaen afviklet den fØrste week-end i juli. 

Samme week-end var der sandelig også regatta i Amsterdam, og dette 

virkede åbenbart mere tiltrækkende på vore trænere, end at tage til 

"en by i provinsen". I alfald drog hovedparten af DSRs trænere + 

kaproningschef afsted til tUlipanernes og træskoenes land for at passe 

på 5 DSR-hold. 

Det er iøvrigt også i Holland, man sover med kanaldyner, hvis læserne 

ikke skulle være klar over det. (It was a jOke!) ... 

Vi, der tog til Sydsjælland , 
nØjedes med at fordrive den 
sparsomme fritid ved at invadere 
SorØ og omegns bedste isbiks. 
~orale: Tag aldrig nogle store, 
sul tne kaproere med ind i en 
isbutik lov dem ej heller is. 
De er ganske hæmningsløse og skal 
absolut have de største og dyreste 
is i hele butikken! 

Af mangel på mandskabs leder , 
fik Deres udsendte lov at forsøge 
sig ud i at "pusle og pylre" om 
DSRs juniorer - og de noget mere 
voksne seniorroere. Ed 
overkommelig og nem opgave, idet 
alle opførte sig særdeles 
eksemplarisk, og TILSYNELADENDE 
rettede sig efter, hvad der blev 
givet af gode råd, inden slagene 
skulle slåes. 

Hovedparten teltede, men 
ihukommende sidste teltur til 
iskolde Brabrand, valgte enkelte. 
lidt mere luxuriØse roere at køre 
til hjemlige omgivelser for at 
sove ordentligt natten mellem 
lØrdag og søndag. I 

løvrigt snerpede det de lidt 
af professionalisme . 
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Modsat tidligere år, havde 
Vorherre valgt at se nådigt på 
de få deltagende hold i Sorø. 
Man slap for at afkorte banen 
på grund af storm . Den megen 
medvind begge dage var, eftel 
roernes eget udsagn, lige til 
at holde ud. 

Enkelte af DSRs deltagere fik 
prøvet hinanden godt og grundigt 
af. Nogle kom ud for overraskelser 

andre fandt ud af at resten 
af sommeren skal bruges til 
indøvelse af meget mere roteknik 

vi fik mange gode ro-resultater 
med hjem selvom det, for nogens 
vedkommende, var i erkendelse 
af manglende behørig modstand. 

Jubel hos drengene. 

Gutterne renge 
dobbelt-fireren kunne juble og 
ånde lettet op fredag aften, da 
holdet fik at vide , at 
arvefjenderne fra Nordjysk Kreds 
havde meldt af for at hellige 
sig et senior-løb! 



Eneste konkurrent var Roklubben 
"VIKING", som vore kendte særdeles 
godt. De to hold havde nemlig 
roet otter sammen med henblik 
på en udtagelse til de Nordiske 
Juniormesterskaber 
Ved Br!abrand Regattaen f j orten 
dage før, havde holdet lidt et 
klækkeligt nederlag i rosportens 
flagskib. 

"V I K I NCs stroke kan kun holde de 
første 1000 meter, derefter "kører" 
vi fra dem", var drengenes 

kommentar inden lØbet. 

Som sagt, så gjort. 
DSR/Lyngby "legede" med 
konkurrenterne på den første 
halvdel af distancen. Derefter 
"kØrte" vore stille og roligt 
fra VIKING om lørdage n. Søndag 
gentog DSR/Lyngby sejren. 
Dennegang langt mere suverænt. 
Et efteranmeldt svensk hold kunne 
HELLER ikke følge med 
Københavnerne og var 28 (l) 
sekunder efter vinderne. 
DSR/Lyngbys hold var: Martin 
Nellemose, Jeppe Kollat, Klaus 
Lauritzen og Kasper Haagensen. 
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Damerne klarede sig også godt. 

Vibeke østergaard, havde kun 
Em konkurrent i damernes letvægts 
single-sculler . Det var hendes 
dobbelt-scullermakker fra Lyngby 
Dameroklub, Kristine Jørgensen. 
Vibeke, der startede med kaproning 
sidste år, har fået rigtig godt 
glid i båden i år. 
Lørdag tog hendes romakker sig 
af sejren i 8.33.88., mens Vibeke 
roede i 8.34.68. Søndag byttede 
de to l ette damer placeringer, 
idet det nu var DSRs tur til at 
få sig en sejr. 

De to letvægts damer vandt 
yderligere nogle ganske suveræne 
sejre i damernes 
dobbelt-scullerløb (for tunge 
roerel) . 

Her havde vi desuden andre 
repræsentanter med, idet Lene 
Anderson ~ Rie SØrensen også mødte 
til start i dette lØb. 

De to DSR-damer roede et 
taktisk klogt og perfekt lØb og 
tog sig sikkert af 2. pladsen 
foran et hold fra KVIK, der ellers 
havde været sikker vinder ved 
Forårs Regattaen en god måned 
forinden. 

Søndag vandt Vibeke & Kristine 
atter. I samme lØb var det Susanne 
Agersnap & Lene Anderson, der 
havde fornøjelsen af at være 
modstandere. 

De to damer havde ikke roet 
så meget sammen inden SorØ 
Regattaen og kom derfor ud på en 
større uglefangst sammen med 
arvefjenderne fra KVIK. Ingen 
af de to hold roede særligt 
effekti vt eller koncentreret. 
Man skiftedes faktisk til at fange 
ugler og således også om 
placeringerne. De to hold fulgtes 
pænt ad side om side indtil 250 
meter fØr mål. Her var vore så 
uheldige at fange den sidste ugle 
i løbet, hvilket betØd at 
DSR-båden helt stoppede. Kvikkerne 
benyttede sig af chancen, roede 
forbi Susanne & Lene og tog sig 
sikkert af 2. pladsen. 

Intet er dog afgj ort i denne 
nabofight, så man kan se frem 
til mange spændende dyster mellem 
KVIK & DSR i resten af sæsonen. 
En lidt bedre teknik og 
koncentration hos DSRs damer, 
så er den der! 

World Championship ~asmania 
Rowlng at lts best, naturally. 9&TCmP

lcd.· 

FØlgende DSR-kapr=ere er ~dtaget 

til Verdens~esterskaberne på Tas-

manien d. 27. =kt 4 • n='V' . 

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

Regitze Siggaard , sammen med Ulla Jensen, Køge 

i dame letv. dobbelt-sculler. 

Holdet blev sidste år nr. 4 ved VM i Bled. 

Michael Frei, sammen med roere fra Kolding/Nykøbing 

Mors & Odense i herre letv. dobbelt-firer. 

Michael Frei debuterede sidste år ved VM i Bled sammen med Jan 

Palmø i dobbelt-sculler letvægt. 

Henning Bay & B= Vestergaard, sammen 

med roere fra Odense/Bagsværd/KR i herre letvægts 8+. 

Henning Bay debuterer på den stærke otter i år, mens Bo Vestergaard 

har været blandt stamgruppen på holdet, der vandt bronze i 1988 

og sØlv i 1989. 

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

vi har =gså r=ere med i G==d~ill 

Games i Seattle, U.S.A. 

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

Mette Bl=ch, i dame letv. single-sculler. Mette vandt 

guld ved Senior B-Masters i 1988, var med ved VM i 1989 og satser 

stort i år. Har blandt andet vundet en stor international regatta 

i Essen ud af 23 del~agere. Vandt ligeledes ved Scandinavian Open 

og kappede et stykke af banerekorden. Er, når dette blad er i trykken, 

i Luzern, for at prøve sidste chance for at ro sig til en VM-billet. 

Jens Mohr Ernst, en forholdsvis ny DSR-kaproer. 

Ror letvægts single-sculler og har opnået rigtig gode resultater 

i år, hvilket betød udtagelsen til Goodwill Games. Er, ligesom 

Mette ugen inden Seattle i Luzern for at prØve at kvalificere sig 

til VM, 

19 



Søndag d. 5. august slur til tusen 
De fleste kender havnen så langt som 

til kanalerne og Langebro . på denne tur 

kan man få set farvandet ned til grænsen 

for det daglige roområde i denne retning . 

Der vil blive holdt pause ved ARK 

inden slusen og ved KR på vej tilbage. 

Undervejs kan man tage afstikkere til 

kanalerne og Nyhavn efter behag. En god, 

lang tur. 

TILI1ELDING : Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES: Ved afgang . 

AFGANG: 5. august kl. 10.00 

DISTANCE: 24,S km. ialt uden afstikkere. 

HJEMKOMST: Ca. 17 - l8-tiden. 

(tur til slusen) 

Søndag d. 12. august Ro-Q-løb 
"Eet er et søkort at forstå, 

et andet skib at føre!" 
Alle, styrmænd som roere, bør prøve deres 

færdigheder af ved dette arrangement 

der vil byde på navigation, manøvrering 

og a1mideligt kendskab til søvejsregler . 

Løbet er IKKE på tid ! 

TILMELDING: Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES : Ved afgang. 

AFGANG: 12 . august kl . 10.00, 
hvor det første hold 
sendes afsted. 

HJEMKOMST: 13-14-tiden . 

DISTANCE: 10-20 km. (Løbet er ikke 

i skrivende stund). 

ROCHEF: Pernille Jørgensen 

Har du et kompas, så tag det med! ! ! 
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Nye roere overraskede også. 
LØbet umiddelbart 

damernes skulle vise sig 
lige så spændende. 

Lørdag havde DSR hele 
med i samme løb, som var 
senior A II. 

efter 
at blive 

tre hold 
2X , mænd 

Letvægts roerne: Esben Jacobsen 
& Henrik Hebsgaard, roede udenf. 
konkurrence, idet deres 
konkurrenter i letvægts løbet, 
ved kontrol vej ningen , var fundet 
for tunge! 

To godt roende gutter fra 1989, 
Jegvan Petersen & Hans Henrik 
Larsen, stillede også op her. 
Holdet havde vist god roning 
ved Brabrand Regattaen 14 dage 
forinden - og var da tæt pa at 
true arvefjenderne fra Roskilde . 

To nye , høje og stærke gutter 
i en gammel båd, Niels SØrensen 
& Teis P. Hansen, var tredie 
DSR-hold . 

Disse to havde ikke rigtig 
haft styr på roningen og teknikken 
i Brabrand - men måske kunne det 
lykkes for dem i Sorø, hvor vejr 
og vand var noget anderledes end 
i det jyske . 

Nok har de to nye vist utrolig 
fremgang siden de startede i marts 
måned og nok er de "" ca . 10 cm. 
højere end Jegvan & Hans Henrik, 
men alligevel har de to sid stnævnte 
trods alt et års mere roning på 
bagen og ligeledes en lettere 
båd. 

Altså var det med stor spænding, 
man kunne se frem til dette lØb. 

»»»»»»»»»»»»»»»»» » » » 

»»»»»»»»»»»»»»»»»» ») 
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Udover vore , mød te Rings ted 
Roklub til start i en splinterny 
og lækker båd om lørdagen. Det 
blev således de to lette, Esben 
& Henrik, der gav Ringsted kamp 
til stregen . Først i mål : Ringsted 
i 7.07 . 33, så Esben & Henrik i 
7.07.89 (!). 

Længere nede i feltet blev 
sensationen en kendsgerning. De 
nye, Hansen & Sørensen. arbejdede 
sig støt og roligt forbi 
1989 -roerne: Petersen & Larsen, 
der slet ikke kunne få ordentlig 
glid i deres båd. 

Nr. 3 , altså: Niels SØrensen & 
Teis P . Hansen i 7.14.10. 
Nr . 4 . Jegvan Petersen & " Hans 
Henrik Larsen i 7.18.37. 

Søndag fik DSR-herrerne større 
konkurrence af de stærkeste Senior 
B-roere herhjemme fra Bagsværd 
& Roskilde. 



Holdet fra Bagsværd indgyder 
iøvrigt altid stor respekt, når 
det tager på vandet. 
Den ene er en velvoksen herre 
på 207 cm 

Iflg. diverse udtalelser fra 
vore roere, så de helst han havde 
valgt Basket-ball fremfor roning, 
men som bekendt er en lille og 
vågen bedre end en s... og d .... ! 
Siges der 

De to DSR-hold kæmpede endnu 
en kamp om at blive bedst. Atter 
måtte 1989-holdet lide et nederlag 
til de nye. 

"Næste gang 
en skuffet 
lØbet. 

slår vi dem". udtalt 
Jegvan Petersen efter 

"Lidt mere træning af teknikken. så 
er den der. det her var bestemt 
ikke morsomt". sluttede Jegvan 

Petersen af. 
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Jegvan Petersen så helt lettet 
ud, da bladets udsendte forklarede 
ham at de nye roe re ikke kom til 
regattaen i Hjelmsjon, week-enden 
efter nederlaget. 

Næste gang de to hold og 
alle DSRs øvrige kaproere skal 
i kamp, er ved den Internationale 
Københavns Regatta d. 4. -5. 
august. 

Derefter følger Holstebro 
Regattaen week-enden efter, hvor 
DSRs kaproere skal forsøge sig 
på 1000 meter distancen. 

Bladets udsendte i Sorø, 

Mette Bacher Jensen. 

Det var vor bedste 

tid nogensinde og 

alligevel slog de nye 

os. det er ufatteligt". 

udtalte Jegvan Petersen 

umiddelbart efter 

mens han nederlaget. 

smed sig græsset og 

tog sig til hovedet. 

1\ Vi har talt om at 

ro dobbelt-firer sammen 

med Niels Sørensen & 

Teis Hansen i Holstebro. 

men nu hvor de har slået 

os eftertrykkeligt. vil 

de måske slet ikke ro 
med OS?11 

FODBOLD I FULDMANE 
Dette er IKKE en artikel til 
Brøndbyernes klubblad, som er 
smuttet hos sætternissen, men 
en beskrivelse af måneskins
turen søndag den 8-7-90. 

Som skribent på Danmarks bedste 
klubblad (skulle tvivlen råde, 
er svaret DSR' s) mødte jeg op 
på det annoncerede tidspunkt og 
sted, for at dække begiven
heden. 

Tom og øde lå bådpladsen hen. 
Jeg ventede tålmodigt. Jeg tog 
I KKE en smøg, da j eg I KKE ry
ger. så på uret. Det akademiske 
nærmede sig, lanternerne på 
skibene blev tændt, lamperne 
langs molen spredte deres beha
gelige gule lys og Sverige 
forsvandt i mørket, mens jeg 
stadig var Palle alene i 
verden. 

Noget måtte 
ans runde 
Resultatet; 
over alt. 

gøres. En inspekti-
blev iværksat. 

låste døre og mørkt 
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Men med et slog det mig. Der er 
finale i VM-fodbold, hvad laver 
jeg her. Selvfølgelig vil der 
ikke dukke en sjæl op før det 
er slut. så resultatet blev, at 
Tyskland vandt fuldmånens 
skær. 

Susanna Hansen 



Singlescullere og kajakker må kun benyttes, når scullerskiltet er lukket. 
Erfarne roere kan opnå bestyrelsens tilladelse til at ro i perioderne fra stander
hejsningen til scullerskiltet lukkes og fra scullerskiltet åbnes til standerstryg
ningen. På disse ture er det en betingelse, at roeren er iført en godkendt red
ningsvest, og at kysten følges så nær som muligt. 

7. Langture. 
Ture, der strækker sig ud over en dag, samt langture kræver ansøgning på en 
særlig blanket. Ansøgningen skal godkendes af langtursrochefen inden turen 
påbegyndes. 

DFfR's langtursreglement er gældende for klubben. Som langtur bestragtes 
enhver tur, der går ud over klubbens daglige roområde. 

For kajaklangture gælder følgende specielle regler: 
Enhver kajak skal være udstyret med ovenræk og en finne foruden roret. 
Derudover skal der i båden forefindes fastgjort øseredskab, og roeren skal 
medbringe redningsvest. 
Ved roning i kortege i beskyttet farvand kræves kun, at der er en kajaklang
tursstyrmand i kortegen. 
En langtur i kajak i skærgårdsfarvand kan kun godkendes, hvis den foretages i 
følge med en inrigger. Afstanden mellem inriggeren og kajakken må ikke 
overstige råbeafstand. Der mA højst tilknyttes to kajakpladser til hver inrigger. 

Holdet arrangerer selv transport af både og betaler selv påløbne udgifter her
ved. Både og materiel skal bringes hjem umiddelban efter turens afslutning. 

8. Vinterroning. 
Ronig i perioden fra standerstrygning til standerhejsning må kun fmde sted i 
tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning skal registreres hos et bestyrel
sesmedlem og her modtage særlig instruktion om sikkerhedsforhold ved vinter
roning. 

Ved roning fra Svanemøllen skal roeren medbringe en godkendt redningsvest. 
Hvorvidt vesten skal bæres afgøres af den ansvarlige styrmand under hensyn
tagen til roerens alder, erfaring og andre omstændigheder. 

Roning i singlesculler og kajak må kun fmde sted, hvis roeren er iført en 
godkendt redningsvest og ledsages af en motorbåd eller inrigger, eller hvis 
roeren er iført både en godkendt redningsvest og en våddragt. 

Regler for vinterroning på Bagsværd Sø fastsættes af kaproningschefen under 
hensyntagen til roernes alder, erfaring og andre omstændigheder. 

Al vinterroning skal ske så nær land som muligt. 

Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte reglementer for Danske 
Studenters Roklub. 

DSR's bestyrelse 
den 1. maj 1990. 
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Reglement 

for 

Danske Studenters Roklub 

Ikrafttrædelsesdato: 

1. maj 1990 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport . Al færden i forbindelse med 
roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. 

Klubhuset. 
Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle 
bidrager til at opnå et godt miljø. 
Uden for normal brugstid skal klubhuset være aflåst og lyset slukket. 
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt i klubhusets stueetage. 

Svømmefærdighed. 
AI benyttelse af klubbens bådemateriel forudsætter at roeren har underskrevet 
en erklæring om, at han/hun kan svømme 400 meter, for kajakroere dog 600 
meter. For roere under 18 år kræves tillige værges underskrift. 

Rettigheder. 
Roret tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt roprøve. Roret 
er en forudsætning for at benytte enhver båd undtagen under instruktion. 
Styrmandsret tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve 
i manøvrering af 4--åres inrigger. Styrmandsret giver ret til at lede ture inden 
for klubbens daglige roområde (langs kysten fra Dragør/Slusen i syd til Ved
bæk i nord). 
Svava- og scullerret tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt 
prøve. ScuUerprøven skal omfatte kæntringsprøve. Tildeling af svava- og 
scullerret forudsætter styrmandsret. 
Kajakret I (ret til at ro i turkajaker) og II (ret til at ro i kaproningskajakker) 
tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve. Kajakprøven 
til kajakret I skal omfatte kæntringsprøve. Påbegyndelse af kajakinstruktion 
forudsætter styrmandsret. 
Styrmandsret til gigotter tildeles af bestyrelsen. 
0resundsstyrrnandsret (ret til at lede ture i Øresund fra Helsingør i nord til 
Mosede i syd) tildeles efter ansøgning af bestyrelsen. 
Langtursstyrmandsret (ret til at lede ture i ikke-klippefyldte farvande) tilde
les efter ansøgning af bestyrelsen. 
Skærgårdsstyrrnandsret (ret til at lede alle ture) tildeles efter ansøgning af 
bestyrelsen. . 
Kajaklangtursret tildeles efter ansøgning af bestyrelsen. Opnåelse af kaJak
langtursret forudsætter at roeren har langtursstyrmandsret. 
Før enhver start skal roerne og den ansvarlige styrmands navne, afgangstiden 
og turens bestemmelsessted indføres i roprotokollen. Efter hjemkomsten 
anføres ankomsttiden og det roede antal kilometer. Styrmanden er ansvarlig 
for, at båden er i orden såvel før som efter turen. 

Materiellet. 
Brugen af klubbens materiel administreres af rocheferne, hvis anvisninger skal 
følges . Rochefernes afgørelser kan indankes skriftligt for bestyrelsen. 

6. 

Styrmanden har det fulde ansvar for mandskab og materiel såvel over for 
klubben som over for myndighederne. Al skade på materiellet, der ikke skyldes 
slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, 
som er årsag hertil. Styrmanden skal rapportere skader på materiellet til mate
rielforvalteren; skriftligt hvis dette forlanges . Styrmanden er ansvarlig for at 
skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der 
ikke er færdige, indføres i reparationsprotokoUen og der hænges et reparati
onsskilt på båden. 

Det er forbudt at medtage passagerer i båden. 

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både efter aftale 
med bestyrelsen. Gæstens navn og roklub indføres i roprotokollen. 

Udlån af både til andre roklubber kan kun ske gennem bestyrelsen. 

Rocheferne kan reservere både til specielle formål. 

Efter alle ture, der afsluttes på hverdage efter kl. 17.00, skal båden spules 
grundigt og aftørres med en klud både indvendigt og udvendigt. Også årer og 
bundtøj skal spules og aftørres. Efter alle andre ture er det styrmandens ansvar 
at båden rengøres i fornødent omfang. Både, årer og andet tilbehør skal hurtigst 
muligt fjernes fra ponton og forplads og anbringes på rette sted. 

Roning. 
Enhver båd skal være fuldt bemandet. Den i roprotokollen indførte styrmand (i 
styrmandsløse både pligten) skal have styrmandsret. 

Alle inriggere og gigbåde skal føre klubstander. Desuden føres på weekend
og langture samt på søn- og helligdage DFfR's splitflag. 

Roning til og fra klubben skal udelukkende foregå gennem sejlløbet for 
robåde. 
Ingen båd må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig 
selv og båden i land. 
Områder, i hvilke roning ikke er tilladt, fremgår af opslag i bådehallen. 

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende ikke gennemføres, og 
båden må lægges op, skal bestyrelsen omgående underrettes. Undladelse heraf 
medfører erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning. Lægges en båd op, 
henligger denne for styrmandens ansvar. Det er styrmandens ansvar, at båden 
bringes hjem. Samtidig med at bestyrelsen underrettes om oplægningen, afta
les, hvornår båden alter er tilbage i klubben. 

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der føres klart lys, der er 
synligt horisonten rundt , i agterstavnen. Svavaer, scullere og kajakker må ikke 
benyttes efter mørkets frembrud. 
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les, hvornår båden alter er tilbage i klubben. 

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der føres klart lys, der er 
synligt horisonten rundt , i agterstavnen. Svavaer, scullere og kajakker må ikke 
benyttes efter mørkets frembrud. 



Singlescullere og kajakker må kun benyttes, når scullerskiltet er lukket. 
Erfarne roere kan opnå bestyrelsens tilladelse til at ro i perioderne fra stander
hejsningen til scullerskiltet lukkes og fra scullerskiltet åbnes til standerstryg
ningen. På disse ture er det en betingelse, at roeren er iført en godkendt red
ningsvest, og at kysten følges så nær som muligt. 

7. Langture. 
Ture, der strækker sig ud over en dag, samt langture kræver ansøgning på en 
særlig blanket. Ansøgningen skal godkendes af langtursrochefen inden turen 
påbegyndes. 

DFfR's langtursreglement er gældende for klubben. Som langtur bestragtes 
enhver tur, der går ud over klubbens daglige roområde. 

For kajaklangture gælder følgende specielle regler: 
Enhver kajak skal være udstyret med ovenræk og en finne foruden roret. 
Derudover skal der i båden forefindes fastgjort øseredskab, og roeren skal 
medbringe redningsvest. 
Ved roning i kortege i beskyttet farvand kræves kun, at der er en kajaklang
tursstyrmand i kortegen. 
En langtur i kajak i skærgårdsfarvand kan kun godkendes, hvis den foretages i 
følge med en inrigger. Afstanden mellem inriggeren og kajakken må ikke 
overstige råbeafstand. Der mA højst tilknyttes to kajakpladser til hver inrigger. 

Holdet arrangerer selv transport af både og betaler selv påløbne udgifter her
ved. Både og materiel skal bringes hjem umiddelban efter turens afslutning. 

8. Vinterroning. 
Ronig i perioden fra standerstrygning til standerhejsning må kun fmde sted i 
tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang. 

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning skal registreres hos et bestyrel
sesmedlem og her modtage særlig instruktion om sikkerhedsforhold ved vinter
roning. 

Ved roning fra Svanemøllen skal roeren medbringe en godkendt redningsvest. 
Hvorvidt vesten skal bæres afgøres af den ansvarlige styrmand under hensyn
tagen til roerens alder, erfaring og andre omstændigheder. 

Roning i singlesculler og kajak må kun fmde sted, hvis roeren er iført en 
godkendt redningsvest og ledsages af en motorbåd eller inrigger, eller hvis 
roeren er iført både en godkendt redningsvest og en våddragt. 

Regler for vinterroning på Bagsværd Sø fastsættes af kaproningschefen under 
hensyntagen til roernes alder, erfaring og andre omstændigheder. 

Al vinterroning skal ske så nær land som muligt. 

Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte reglementer for Danske 
Studenters Roklub. 

DSR's bestyrelse 
den 1. maj 1990. 
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Holdet fra Bagsværd indgyder 
iøvrigt altid stor respekt, når 
det tager på vandet. 
Den ene er en velvoksen herre 
på 207 cm 

Iflg. diverse udtalelser fra 
vore roere, så de helst han havde 
valgt Basket-ball fremfor roning, 
men som bekendt er en lille og 
vågen bedre end en s... og d .... ! 
Siges der 

De to DSR-hold kæmpede endnu 
en kamp om at blive bedst. Atter 
måtte 1989-holdet lide et nederlag 
til de nye. 

"Næste gang 
en skuffet 
lØbet. 

slår vi dem". udtalt 
Jegvan Petersen efter 

"Lidt mere træning af teknikken. så 
er den der. det her var bestemt 
ikke morsomt". sluttede Jegvan 

Petersen af. 
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Jegvan Petersen så helt lettet 
ud, da bladets udsendte forklarede 
ham at de nye roe re ikke kom til 
regattaen i Hjelmsjon, week-enden 
efter nederlaget. 

Næste gang de to hold og 
alle DSRs øvrige kaproere skal 
i kamp, er ved den Internationale 
Københavns Regatta d. 4. -5. 
august. 

Derefter følger Holstebro 
Regattaen week-enden efter, hvor 
DSRs kaproere skal forsøge sig 
på 1000 meter distancen. 

Bladets udsendte i Sorø, 

Mette Bacher Jensen. 

Det var vor bedste 

tid nogensinde og 

alligevel slog de nye 

os. det er ufatteligt". 

udtalte Jegvan Petersen 

umiddelbart efter 

mens han nederlaget. 

smed sig græsset og 

tog sig til hovedet. 

1\ Vi har talt om at 

ro dobbelt-firer sammen 

med Niels Sørensen & 

Teis Hansen i Holstebro. 

men nu hvor de har slået 

os eftertrykkeligt. vil 

de måske slet ikke ro 
med OS?11 

FODBOLD I FULDMANE 
Dette er IKKE en artikel til 
Brøndbyernes klubblad, som er 
smuttet hos sætternissen, men 
en beskrivelse af måneskins
turen søndag den 8-7-90. 

Som skribent på Danmarks bedste 
klubblad (skulle tvivlen råde, 
er svaret DSR' s) mødte jeg op 
på det annoncerede tidspunkt og 
sted, for at dække begiven
heden. 

Tom og øde lå bådpladsen hen. 
Jeg ventede tålmodigt. Jeg tog 
I KKE en smøg, da j eg I KKE ry
ger. så på uret. Det akademiske 
nærmede sig, lanternerne på 
skibene blev tændt, lamperne 
langs molen spredte deres beha
gelige gule lys og Sverige 
forsvandt i mørket, mens jeg 
stadig var Palle alene i 
verden. 

Noget måtte 
ans runde 
Resultatet; 
over alt. 

gøres. En inspekti-
blev iværksat. 

låste døre og mørkt 
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Men med et slog det mig. Der er 
finale i VM-fodbold, hvad laver 
jeg her. Selvfølgelig vil der 
ikke dukke en sjæl op før det 
er slut. så resultatet blev, at 
Tyskland vandt fuldmånens 
skær. 

Susanna Hansen 



Søndag d. 5. august slur til tusen 
De fleste kender havnen så langt som 

til kanalerne og Langebro . på denne tur 

kan man få set farvandet ned til grænsen 

for det daglige roområde i denne retning . 

Der vil blive holdt pause ved ARK 

inden slusen og ved KR på vej tilbage. 

Undervejs kan man tage afstikkere til 

kanalerne og Nyhavn efter behag. En god, 

lang tur. 

TILI1ELDING : Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES: Ved afgang . 

AFGANG: 5. august kl. 10.00 

DISTANCE: 24,S km. ialt uden afstikkere. 

HJEMKOMST: Ca. 17 - l8-tiden. 

(tur til slusen) 

Søndag d. 12. august Ro-Q-løb 
"Eet er et søkort at forstå, 

et andet skib at føre!" 
Alle, styrmænd som roere, bør prøve deres 

færdigheder af ved dette arrangement 

der vil byde på navigation, manøvrering 

og a1mideligt kendskab til søvejsregler . 

Løbet er IKKE på tid ! 

TILMELDING: Ikke nødvendig. 

BADEHOLD SÆTTES : Ved afgang. 

AFGANG: 12 . august kl . 10.00, 
hvor det første hold 
sendes afsted. 

HJEMKOMST: 13-14-tiden . 

DISTANCE: 10-20 km. (Løbet er ikke 

i skrivende stund). 

ROCHEF: Pernille Jørgensen 

Har du et kompas, så tag det med! ! ! 
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Nye roere overraskede også. 
LØbet umiddelbart 

damernes skulle vise sig 
lige så spændende. 

Lørdag havde DSR hele 
med i samme løb, som var 
senior A II. 

efter 
at blive 

tre hold 
2X , mænd 

Letvægts roerne: Esben Jacobsen 
& Henrik Hebsgaard, roede udenf. 
konkurrence, idet deres 
konkurrenter i letvægts løbet, 
ved kontrol vej ningen , var fundet 
for tunge! 

To godt roende gutter fra 1989, 
Jegvan Petersen & Hans Henrik 
Larsen, stillede også op her. 
Holdet havde vist god roning 
ved Brabrand Regattaen 14 dage 
forinden - og var da tæt pa at 
true arvefjenderne fra Roskilde . 

To nye , høje og stærke gutter 
i en gammel båd, Niels SØrensen 
& Teis P. Hansen, var tredie 
DSR-hold . 

Disse to havde ikke rigtig 
haft styr på roningen og teknikken 
i Brabrand - men måske kunne det 
lykkes for dem i Sorø, hvor vejr 
og vand var noget anderledes end 
i det jyske . 

Nok har de to nye vist utrolig 
fremgang siden de startede i marts 
måned og nok er de "" ca . 10 cm. 
højere end Jegvan & Hans Henrik, 
men alligevel har de to sid stnævnte 
trods alt et års mere roning på 
bagen og ligeledes en lettere 
båd. 

Altså var det med stor spænding, 
man kunne se frem til dette lØb. 

»»»»»»»»»»»»»»»»» » » » 

»»»»»»»»»»»»»»»»»» ») 
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Udover vore , mød te Rings ted 
Roklub til start i en splinterny 
og lækker båd om lørdagen. Det 
blev således de to lette, Esben 
& Henrik, der gav Ringsted kamp 
til stregen . Først i mål : Ringsted 
i 7.07 . 33, så Esben & Henrik i 
7.07.89 (!). 

Længere nede i feltet blev 
sensationen en kendsgerning. De 
nye, Hansen & Sørensen. arbejdede 
sig støt og roligt forbi 
1989 -roerne: Petersen & Larsen, 
der slet ikke kunne få ordentlig 
glid i deres båd. 

Nr. 3 , altså: Niels SØrensen & 
Teis P . Hansen i 7.14.10. 
Nr . 4 . Jegvan Petersen & " Hans 
Henrik Larsen i 7.18.37. 

Søndag fik DSR-herrerne større 
konkurrence af de stærkeste Senior 
B-roere herhjemme fra Bagsværd 
& Roskilde. 



Eneste konkurrent var Roklubben 
"VIKING", som vore kendte særdeles 
godt. De to hold havde nemlig 
roet otter sammen med henblik 
på en udtagelse til de Nordiske 
Juniormesterskaber 
Ved Br!abrand Regattaen f j orten 
dage før, havde holdet lidt et 
klækkeligt nederlag i rosportens 
flagskib. 

"V I K I NCs stroke kan kun holde de 
første 1000 meter, derefter "kører" 
vi fra dem", var drengenes 

kommentar inden lØbet. 

Som sagt, så gjort. 
DSR/Lyngby "legede" med 
konkurrenterne på den første 
halvdel af distancen. Derefter 
"kØrte" vore stille og roligt 
fra VIKING om lørdage n. Søndag 
gentog DSR/Lyngby sejren. 
Dennegang langt mere suverænt. 
Et efteranmeldt svensk hold kunne 
HELLER ikke følge med 
Københavnerne og var 28 (l) 
sekunder efter vinderne. 
DSR/Lyngbys hold var: Martin 
Nellemose, Jeppe Kollat, Klaus 
Lauritzen og Kasper Haagensen. 
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Damerne klarede sig også godt. 

Vibeke østergaard, havde kun 
Em konkurrent i damernes letvægts 
single-sculler . Det var hendes 
dobbelt-scullermakker fra Lyngby 
Dameroklub, Kristine Jørgensen. 
Vibeke, der startede med kaproning 
sidste år, har fået rigtig godt 
glid i båden i år. 
Lørdag tog hendes romakker sig 
af sejren i 8.33.88., mens Vibeke 
roede i 8.34.68. Søndag byttede 
de to l ette damer placeringer, 
idet det nu var DSRs tur til at 
få sig en sejr. 

De to letvægts damer vandt 
yderligere nogle ganske suveræne 
sejre i damernes 
dobbelt-scullerløb (for tunge 
roerel) . 

Her havde vi desuden andre 
repræsentanter med, idet Lene 
Anderson ~ Rie SØrensen også mødte 
til start i dette lØb. 

De to DSR-damer roede et 
taktisk klogt og perfekt lØb og 
tog sig sikkert af 2. pladsen 
foran et hold fra KVIK, der ellers 
havde været sikker vinder ved 
Forårs Regattaen en god måned 
forinden. 

Søndag vandt Vibeke & Kristine 
atter. I samme lØb var det Susanne 
Agersnap & Lene Anderson, der 
havde fornøjelsen af at være 
modstandere. 

De to damer havde ikke roet 
så meget sammen inden SorØ 
Regattaen og kom derfor ud på en 
større uglefangst sammen med 
arvefjenderne fra KVIK. Ingen 
af de to hold roede særligt 
effekti vt eller koncentreret. 
Man skiftedes faktisk til at fange 
ugler og således også om 
placeringerne. De to hold fulgtes 
pænt ad side om side indtil 250 
meter fØr mål. Her var vore så 
uheldige at fange den sidste ugle 
i løbet, hvilket betØd at 
DSR-båden helt stoppede. Kvikkerne 
benyttede sig af chancen, roede 
forbi Susanne & Lene og tog sig 
sikkert af 2. pladsen. 

Intet er dog afgj ort i denne 
nabofight, så man kan se frem 
til mange spændende dyster mellem 
KVIK & DSR i resten af sæsonen. 
En lidt bedre teknik og 
koncentration hos DSRs damer, 
så er den der! 

World Championship ~asmania 
Rowlng at lts best, naturally. 9&TCmP

lcd.· 

FØlgende DSR-kapr=ere er ~dtaget 

til Verdens~esterskaberne på Tas-

manien d. 27. =kt 4 • n='V' . 

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

Regitze Siggaard , sammen med Ulla Jensen, Køge 

i dame letv. dobbelt-sculler. 

Holdet blev sidste år nr. 4 ved VM i Bled. 

Michael Frei, sammen med roere fra Kolding/Nykøbing 

Mors & Odense i herre letv. dobbelt-firer. 

Michael Frei debuterede sidste år ved VM i Bled sammen med Jan 

Palmø i dobbelt-sculler letvægt. 

Henning Bay & B= Vestergaard, sammen 

med roere fra Odense/Bagsværd/KR i herre letvægts 8+. 

Henning Bay debuterer på den stærke otter i år, mens Bo Vestergaard 

har været blandt stamgruppen på holdet, der vandt bronze i 1988 

og sØlv i 1989. 

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

vi har =gså r=ere med i G==d~ill 

Games i Seattle, U.S.A. 

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

Mette Bl=ch, i dame letv. single-sculler. Mette vandt 

guld ved Senior B-Masters i 1988, var med ved VM i 1989 og satser 

stort i år. Har blandt andet vundet en stor international regatta 

i Essen ud af 23 del~agere. Vandt ligeledes ved Scandinavian Open 

og kappede et stykke af banerekorden. Er, når dette blad er i trykken, 

i Luzern, for at prøve sidste chance for at ro sig til en VM-billet. 

Jens Mohr Ernst, en forholdsvis ny DSR-kaproer. 

Ror letvægts single-sculler og har opnået rigtig gode resultater 

i år, hvilket betød udtagelsen til Goodwill Games. Er, ligesom 

Mette ugen inden Seattle i Luzern for at prØve at kvalificere sig 

til VM, 
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GEFION-SKJOLD - KVIK-DSR: 

Kampen om SVANEMØLLEPOKALEN, en fornem glassvane, udsat som præmie 

af ØBRO-Bladet: 

4-åres inrigger , Damer. 

- og så de lidt mindre glorværdige matcher : 

4-åres inrigger, Herrer 

2-åres inrigger, Damer 

2-åres inrigger, Herrer . 

Alle 4-klubs-matcherne i Svanemølle - matchen kan roes af 

hvemsomhelst, blot de ikke har stillet op i åbne lØb nogensinde . 

Dette gælder dog ikke: BESTYRELSES-MATCHEN. 

Her roes i 4-åres inrigger med blandet besætning efter behag 

og behov, dvs . der er ingensomhelst begrænsninger i , hvem der kan 

ro, bortset fra , naturligvis , at de skal være medlem af bestyrelsen 

i een af klubberne. Gamle kaproere, der opfylder betingelsen, er 

velkomne. 

Til gengæld håber vi, at vores værdige formand styrer sig og 

nøjes med at stå på bolværket og give begivenheden det rette 

højtidelige præg. 

Præmierne er, hvor intet andet er nævnt, et billede af det 

vindende hold , med navne (ofte i modsætning til Spejlet!) indsættes 

i et foto-album, der overdrages den vindende klub som vandrepræmie. 
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Lidt af hvert 
Pengepræmier i Holstebro. 

Det er ikke kun i roernes 
World Cup, der findes penge
præmier til vinderne. 

I Holstebro, d. 11.-12. august, 
afvikles "FAXE SPRINTER CUP", 
hvor der er 1000 kroner til 
vi nderne af herrernes - og 
kvindernes single-scullerløb. 
LØbene er samtidig Abne Jyske 
Mesterskaber . Til 2 . pladsen 
er der 500 kroner , og bliver 
man nr . 3, kan man tage hj em 
med 250 kr. 

DSR er repræsenteret 
nye roere og af 
B- roerne, der startede 
år. 

af de 
Senior 
sidste 

DSRs to veterandamer, Jette 
M. Larsen & Mette B. Jensen, 
går med skwnle planer om at 
møde til start i Holstebro. 

Det er ganske vist ikke 
pengepræmierne, der lokker 

men da banen kun er 1000 
meter lang , mener de to 
aldrende damer, at det lige 
kan magtes at møde til start 
her i senior A-klassen . 
Holdet kan samtidig få en 
fØling af, hvordan det ser 
ud med formen inden 
Veteranroernes Vikinge Regatta 
i Kerteminde 3 uger efter 
Holstebro. 

HJÆLP H JÆLP 

**** 
Fik du meldt dig til med hensyn 
til at afvikle kaninduben 
d.1B. august. 

Der er endnu plads 
ved baren i DSR . 

Skynd dig 
dig på. 

afsted 

på listen 

og skriv 

, 
• 
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Kaproerproblemer i uge 30.! 
I uge 30 afvikles der Verdens
mesterskaber i Kano-Marathon 
på Bagsværd Sø og omliggende 
kanaler- og søer. 

Derfor bedes følgende overholdt: 

DER MA IKKE TRÆNES: 

MANDAG FREDAG fra klo 9.00-
12. 00 ~- fra klo l"4":OO-l7.0-0-.--

I week-enden er der helt l ukket 
for træning . 

Alternative forslag : 

Tag' ud ~ 
tilskuerpladserne, 
foregår ELLER 

se 
hvad 

fra 
der 

aflæg et besøg l din roklub: 
DSR. 

Ergometrene , vægt lokalet Qg 
robassinet kan stadig benyttes , 
~ man kan formode at det er 
længe siden , kaproerne har 
besøgt deres klub l Strandvænget 
55 . . 

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

D E AD-LINE pA 
DSRs KLUBBLAD 

v .i. glcede,r os 

t.i.l at h Ø re 

me,ge,t me, r e, 

fra langt -u.rs 

roe,rne, ! ! ! 



Der går kage 
. 
I det 

Vi er en lille flok, som sørger for at der er kaffe og kage 

hver mandag og onsdag 
til kaninerne efter endt roning. Vi vil gerne være fler e , så mød op 

ONSDAG DEN 29. AUGUST KL. 20.00 I KØKKENET. 

Kaninudvalget 

PS : Kaninerne er et utroligt taknemmeligt fol ke f ærd at bage ka ger til. 

KONTAKTANNONCE 
Højde / vægt / alder/kØn: Underordnet 

Fritidsinteresser: Langtur 

Styrmands ret: Langtursstyrmand. 

Har du lyst til at ( være med til at) stå for- og deltage i en 

enkelt eller flere klub-langture (endags/week-end eller flg. dage) 

og passer du iøvrigt ind i min annonce, er det lige dig jeg søger. 

Jeg vil foretrække, at du inviterer mig på en drink, så vi kan 

snakke om det sådan lidt hyggeligt, men henv. kan også ske på Tlf. 

mrk. 31 83 25 43 - eller når du ser mig i klubben. 

Jeanette Vestergaard. 
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KVIK match/Svanemøllematch 
Arets KVIK-MATCH, der jo for fremtiden udvides til også at 

omfatte SVANEMØLLEMATCHEN, arrangeres i år af "Gefion", der fylder 

SO og fejrer dagen ved undtagelsesvis at indlade roere af de t 

modsatte kØn på klubbens e nemærker. 

Trods rykkere er det ikke lykkedes at få den arrangerende klub 

til at hoste op med en dato, men det bliver en ga ng i slutningen 

af august eller første halvdel af september. 

En skønne dag ge ntager v i nok historie n om KVIK-Matchens fødsel 

i 1895 og de udbygninger, der efterhånden har fundet sted. Her 

skal kun lige resumeres de vigtigste regler: 

Banen går fra det røde fyr i indsejlingen til Svanemølle havnen 

og ind til ud for Paustians Restaurant, en distance på c a. 60 0 

meter. I meget dårligt vejr går starten ved det grønne fyr i stede t 

for. 

Der roes følgende lØb: 

KVIK-DSR: KAMPEN OM BOLSJEGLASSET: 4-åres inrigger, Herrer. 

KAMPEN OM DAMEPOKALEN: 4-åres inrigger, damer. 

KAMPEN OM SPEJLET: 4-åres inrigger, Herrer. 

Fælles for disse tre ovenstående. lØb er, at deltage rne skal være 

kaniner og ikke må have stillet op i åbne lØb, dvs. "rigtige" 

kaproninger. 

Læs om "SVANEM0LLEPOKALEN" på næste side ... 
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KAJAKNYT 
Tilmelding til ugekursus i uge 
32, mandag d. 6. til fredag 
d. 10. august, sker på listen 
overfor baren. Det er igen en 
betingelse at du er styrmand 
og kan afse aftenerne i en hel 
uge. Der bliver 2 hold på 6 
personer , fØrste fra 17.00 
18.30 og andet fra 18.30 
20 .0 0 . Tilmeldingsfrist er 
torsdag d. 2. august, så den 
er j o nok over skredet når du 
læser dette, men prØv igen til 
næste år . Der er rift om 
pladserne, i juni deltog 12 
ud af 37 tilmeldte. Var du på 
denne liste vil du blive 
kontaktet hvis der er en 
mulighed for at du kan komme 
på augustholdet. Det vil igen 
være de, der har været medlem 
af DSR længst, der kommer fØrst 
på holdet. 
Efter kurset f ortsætte r 
mandag og torsdag kl . 17 
længere ture, hvor du 
lejlighed til at lære, 
der skal til, inden du 
kajakret . 

vi 
med 
får 

hvad 
får 

Torsdag d. 2. august : Normal 
instruktion kl. 17. 
Klo 19.00 evaluering af 
forsommerens kursus og 
instruktionsaftener, kom med 
dine meninger om hvad kurset 
har givet, hvor det kan gØres 
bedre og hvad der mangler. 
Alle instruktØrer vil være 
tilstede også gerne kommende 
instruktører, hvis I forstod 
den 

ps. 
Er der nogen, der har en ide 
til ophæng af redningsveste. 
Jeg kunne forestille mig noget 
med 4-5 afsavede sculler for
og agterender påsat på revir 
vis, men der findes måske 
en arkitekt i klubben med et 
bedre forslag? 

Henning willads Petersen 

KAJAKROERNES TALSMAND: HENNING WILLADS PETERSEN FORESLAR 

SCULLER-SPIDSER TIL AT HÆNGE REDNINGSVESTE pA. HAR ANDRE 

BEDRE FORSLAG ?7? 

~ ___ 7 

sA, KJÆRE SCULLERROERE, I KAN IKKE FØLE JER FOR SIKRE, 

KAJAKFOLKET SLAR TIL IGEN !!! 

6 

DSR MED I GOODWILL GAMES I SEATTLE

et ~ini-OL ~ed n=gle af verdens 

bedste idr~tsf=lk_ 

og 

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

En spændende konstellation: 

Cykelrytter: Dan Frost f, Roer: Mette Bloch (DSR) med Goodwill Games-

Maskotten "Unitus". 
Copyright: Mette B. Jensen 

_ Nu har vi i uger svedt over Verdensmesterskaberne i Fodbold 

så haster vi videre til det næste store arrangement, Goodwill 

Games i Seattle. 
Ordene er Finn Heiners fra Danmarks Radios sportsredaktion. 

D. 10. juli havde Danmarks Radio indkaldt til pressekonference som 

optakt til afviklingen af Goodwill Games. 

Pressekonferencen fandt sted på Gladsaxe Rostadion, hvor også 

hovedparten af deltagerne var mØdt op for a t "stille sig til skue". 

DSRs klubblads udsendte var, sammen med den øvrige sportspresse, 

selVfølgelig til stede for at bringe læserne en øjebliks situation 

over, hvilke roere Danmark har med som deltagere. 
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Set fra vor side, er v i rigtig pænt repræsenteret. 

Fra DSR del tager: Mette Bloch i single-sculler letv., Jens Mohr 

Ernst i s amme bådtype og Jesper Poulsen i letvægts toer u. styrmand 

sammen med Peter Lund fra Lyngby RK. 

Danmark har yderligere to repræsentanter med: Elisabeth Fraas 

fra Lyngby Dameroklub og Gerd Andersen, Middelfart der ror den, 

for danske dameroere, særdeles svære bådtype: Toer u. letvægt. 

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

Fra 21. juli til 6. august følger TV-sporten i Danmarks Radio 

Goodwill Games i Seattle i USA. Her samles nogle af verdens bedste 

idrætsfolk til et stævne, der er blevet betegnet som e t mini-OL. 

21 idrætsgrene er repræsenteret ved 2500 sportsfolk fra over 50 

lande. Stævnet starter 20. juli, men tidsforskellen betyder, at 

DR TV fØrst begynder at sende 21. 

USA". 

juli under titlen "Topsport fra 

Danmarks Radios medarbejdere i Seattle laver hver dag et 

sammendrag af dagens begivenheder, som overspilles om morgenen via 

satellit. 

Goodwill Games er den kendte amerikanske mediemand Ted Turners 

ide. Han fik ideen i 1980, da han så hvordan mange vestlige lande 

ikke deltog i OL i Moskva. Fire år senere i 1984 var det Østlandenes 

tur til at blive væk fra amerikanernes arrangement i Los Angeles. 

I 1986 arrangeredes det fØrste Goodwill Games i Moskva med både 

sovjetisk og amerikansk deltagelse. Begivenheden skulle bevise, 

at sport kan nedbryde poli tiske barrierer. Et 

gengældelsesarrangement i USA blev bestemt til 1990 - længe fØr 

nogen kendte til den politiske udvikling i østlandene. Denne gang 

er idrætsfolk fra hele verden inviteret. Arrangør er Seattle 

organizing Commi ttee (SOC), som er sammensat af ledende sports

og forretningsfolk. Ted Turner Broadcasting har eneretten til tv 

udsendelser fra Goodwill Games. 

De danske deltagere er: Cykling, Dan Frost, Kenneth Røpke, Jan Bo 

Petersen, Peter Clausen, SØren SØrensen og Jimmi Madsen. 

Pernille Svarre, moderne femkamp, Stig Westergaard, verdensmester 

i finnjolle og roerne Mette B10ch (DSR), Peter Lund, Jesper Poulsen 

(DSR), Jens Mohr Ernst (DSR), Gerd Andersen og Elisabeth Fraas. 

Mandskabsleder for roerne er: Bjarne Eltang, DSR 

Rasmussen, ligeldes DSR, er træner for holdet. 

De bedst placerede får guld-sØlv- og bronzemedaljer. 
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mens Jess 

PA U-TOGT MED ORMEN 
En ny og sandfærdig beretning om de rædselsfulde og 

skrækkelige begivenheder Sct.Basilius dag anno 1990 da det 
gode langsKib O~MEN forliste med mand og mus ved Sjællands 
østligste pynt. 

STYRMANDS INSTRUKTION FOR VIDEREKOMNE 
eller 

"vi klarede ikke pynten" 

Stormen gudinde besyng som greb nereiden Pernille 
sorg og uendelig kval den de roere voldte 
dengang da hist ved det skumomkransede Tippen 
ORMeN AIN LANGE af mægtige brådsøer slugtes 

vi roede jo ORMEN så tillidfuldt 
i den klare rolige sommeraften 
men's havet glimred som smeltet guld 
AK! vandskæbnens lod det traf den 

De bølger de rulle så lange og sorte 
syveren sukker så mat 
ud stormer vinden fra himmelens porte 
fælt knager skroget i kolde nat 
på rullesæderne roerene tuder 
AH-NEJ vi må ofre til havets guder 
vi styrtes i malstrømmen alle som een 
da ORMEN HIN LANGE går ned som en sten. 

Da løfter en underlig gråsprængt een 
sin røst i den oprørte sø 
Vi gider sg'u ikKe svømme til Hven 
sæt kurs mod den nærmeste ø! 
så frelses skuden med alle mand 
det u-togt bedrives blandt bjerge af vand 
og søgangen trodses i buldrende strand 
mellem dødningehjem og de levendes land 

her tømmes ORMEN for vand med en kop 
og bæres forsigtigt på grønsværen op 

Blandt meget andet vi har fortrudt 
som kommer igen når vi sidder alene 
er det at vor ORM fik 2 spanter brudt 
før den hviled på strandens stene 

Nu trænger vi stærkt til en lille een 
skønt v~ knapt har begyndt vor skole 
så kursen lægges med våde ben 
mod klubhusets hjemlige mole 

Ak navnløse rædsel-l! vi fyldes med gru 
et pigtrådshegn spærrer os vejen 
på sk~ltet står "POLITIHUNDETRÆNING-NU!!" 
I kan tro det gi'er luft under stegen 

Det hegn bli'r forceret trods pigtråd 
den kæreste bag er ens egen 
da alle er ovre ta'r latteren fat 
herfra ses jo hullet til vejen 

Oh Nordhavn - glimt der liver op 
S - togets røde lyn 
nu frem mod klubben i galop 
nej hvilket prægtigt syn 
i lagkager frådses på hver en balkon 
men's andre bøjer arm 
selv lille Sidsel drikker tæt 
og hører ej vor larm 
HON holdt sig til hvad bedre var 
MOR's våde salte barm. 

per 
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Ny sekretær søges 

Et job kan være for afvigende fra, hvad man personligt 
har gearet sine interesser til. Helle Halberg er ud
trådt af bestyrelsen i maj. Helle vil fortsat være 
blandt klubbens initiativtagere , men det med tryksager 
og peen var al tså ikke lige Helle. Bestyrelsen har 
derfor behov for en ny sekretær. Således belært af er
faringen, vil vi denne gang beskrive behovet: 

Vi har behov for friske nye kræfter, så fortrinsvis er 
du uprøvet i bestyrelsessammenhænge i DSR. Du kan godt 
være ret ny i klubben. Dine ansvarområder vil blive: 
Koordinering af PR-aktiviteter, brochurer, DSR's arki
ver, DSR's kalender , mødereferater, ansøgninger etc. 
Du har derfor rimeligt let ved at udtrykke dig 
s kriftligt. Det er vigtigt, at du er indstillet på, at 
vore skriftlige arbejder foregår på PC, således at 
fremtidig redigering bliver let. 

Sekretærposten er nok den lØsest formulerede bestyrel
s esfunktion. Altså en udfordring! Nogle sekretærer har 
været rene referatskrivere. Andre har været af arkivar
typen. Visse har fungeret som en slags næstformænd. 
Undertegnede endte som PC-freak .... -Du vil nok finde 
områder, der interesser specielt dig! 

Det vil være en fordel, hvis du har ambitioner omkring 
dit vi r ke. Det er en tilfredsstillelse for dig at se 
tingene fungere, både socialt, sportsligt og økonomisk. 
Du er villig til i perioder at bruge megen tid på DSR. 
Du er ikke bange for ansvar. Du er muligvis en slider, 
eller endnu bedre: god ti l at a ktivere andre . Jobbet 
skal varetages seriØst . Der er direkte sammenhæng 
mellem bestyrelsens indsats og klubbens succes. 
Du skal være inds tillet på at fungere i en demokratisk 
sammenhæng. F. eks. er bestyrelsesmØder til tider 
langvarige, og ikke alt, der bliver sagt , er guldkorn. 
Bestyre l s esmøder afholdes ca. en gang om måneden. 

DSR' s bestyrelse består af formand, kasserer, sekretær, 
motions rochef, langtursrochef, kaproningschef, instruk
tionsrochef, husforvaJter, materielforvalter samt op 
til tre indsupplerede . Bestyrelsesmedlemmerne leder 
samlet roklubben , og har l ige stemmeret ved bes tyrel
sesmØderne. Bestyrelsen vælges hvert år på generalfor
samlingen i november. 

Nu glæder vi til at høre fra dig, evt. til en uforplig
tende yderlig or i entering. Henvendel se til formand 
Henning Rasmussen, eller til undertegnede. 

P.b.V. Ib E. Jørgensen m.a.b.u.p. 
\.lord Perfl!!c t 5 O 

Der er kun otte deltagere i h ver ko nkurrence - e nkeltde ltagere 

eller hold. Deltagerne er udvalgt efter ve rdensranglister for 

amatører, og der forventes flere verdensrekorde r. 

Unmiting The World ' s Best er temaet for stævnet, hvis maskot, 

en løve, da også hedder Uni tus (udtales uni te-us) . I forbindelse 

med s tævnet har Seattle også en række kulture lle a rrangementer, 

f.eks . en stor uds tilling med kunstskat te fra Sovjets største 

museer. Bolshoj Balletten har USA- premiere på "Ivan de n Grusomme", 

og der vises japansk Kabuki Teater. 

Danmarks Radio f o rsøger i stor udstrækning at tage hensyn til 

de danske deltageres konkurrencer, der jo udelukkende er 

finalepladser , pånær i boldspillene . 

Finn Heiner kom også ind på prisen for de 25 sendetimer. 

-750.000 kroner 

kostede DR 8 millioner kr.! 

hvor VM i f odbold, til sammenl igning 

For roernes vedkommende er det Jørgen Herbert, der står for 

kommentarerne. 

Udover DSRs ke ndte navne, kan det berettes at også: Carl Lewis , 

Marlyn Ottey (100 m. kvinder) samt Steve Cram er med i Sea ttle . 
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TOPSPORT FRA USA l DR TV. 

Sendetidspunkter: 

LØrdag 21. juli 17.20 

Søndag 22. juli 21. 50 
Dansk Roning med bl.a. Mette Bloch 

Mandag 23. juli 20.20 og 22.40 
Dansk Roning med bl.a. Gerd Andersen, Elisabeth Fraas, Jens Mohr 
E.r-nst, Jesper poulsen & Peter Lund 

Dernæst fØlger dagene fra 24. juli kl. 22.05 - 6. august kl. 22.40 

FØlg med i dagspressen om tidspunkter og idrætsgrene. 

Efter pressekonferencen, blev en af bÅdebroerne PÅ rostadion belejret 

af roere og masser af pressefotografer de~ i det undtagelsesvise 

gode solSkinsvejr, havde mulighed for at fÅ masser af billeder med 

hjem til dags-, uge- og klubbladspressen ... 

Mette B. Jensen 

SØNDAG D. 2. SEPTEMBER 

STUDENTERMATCH 

De~~e ~atch er IKKE KUN FOR 

KAPROERE! 

-Er d~ til~eldt KU eller DtH, 

da s~id alt h~ad d~ har i h~~der~e 

lØb eller kØr i 

trappe~ ---- kast 
Sly~gelst~e~ og 
te~_ 

DSR, fly~ op 
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( !) dig i~d 

skri~ dig på. 

ad 

i 

lis-

Sommeren 

er en dejlig tid i klubben. 

Bådehallen er kronisk tom eller halvtom, lidt afhængig af vejre!. Medlemmerne synes 
tilfredse. Det er vel megt naturligt. Vi er midt i den periode, hvor vi kan dyrke den 
sport, vi holder af. 

Og midt i dette sidder bestyrelsen og tænker på vinter. BadlTlintonbanerne er på plads 
lørdag. Aftaler om vintergymnastik er ved at falde på plads. generalforsamlingen skal 
planlægges etc. etc. 

Jeg skriver ikke dette for at mindske jeres fornøjelse ved roningen, men for at bede jer 
om at bruge et par minutter på at tænke over, hvad I vil foretage jer det næste års tid i 
DSR. Ønsker I det, vi tror, eller går jeres ønsker i en helt anden retning? 

Somme tider har vi en fornemmelse af at arbejde i et vacuum. Derfor vil jeg opfordre 
jer til at fortælle os, hvad I vil med DSR. Dette kan gøres ved at sige det tilos, skrive til 
os eller endnu bedre at skrive det i bladet. 

Vi skal til efteråret igang med en langsigtet planlægning af klubbens aktiviteter, hvorfor 
netop din mening er vigtig. 

På dette sted har jeg lyst til at knytte et par kommentarer til Bente Kjøllers artikel om 
"mistillid" i sidste blad. 

Jeg indrømmer, at jeg reagerede lidt, som du gjorde, da jeg så meddelelsen i bladet. 
Men lad os se lidt på realiteterne i det det der skete. En aften blev jeg og alle andre 
mødt af et effektivt (og venligt) hold af rovagter. Bådene blev gennemgået, adskillige 
småfejl blev fundet - og udbedret. Jeg tror at mange nye roere lærte noget om at passe 
på det materiel, vi aJle er så afhængige af. 

Du må gerne udtrykke mistillid til vor styrmandsinstruktion. Jeg instruerer selv. Og 
ærligt talt - nej! vi er ikke dygtige nok. Enhver hjælp er , set fra mit synspunkt, vel· 
kommen. 

Materielforvalteren gør et stort stykke arbejde. Dette har endog en chance for at 
lykkes - især hvis alle er omhyggelige med materielle!. Nej, Erik havde ikke skrevet 
under, men jeg er overbevist om, at han havde gjort det med glæde. 

Også jeg har fuld tillid til samarbejdet mellem Kim og Erik. Nu er det blot ikke dette 
samarbejde alene, der giver os en god bådepark, men nok så meget samarbejdet mel· 
lem dig, mig, aJle de andre og Kim. 

Så lad os glæde os over at nogen vil tage det arbejde på sig at overbringe den viden ,vi 
"gamle" har til aJle de "nye". 

Henning. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokori. Dette 
forefinåes på kontorets dør i bådeballen. 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 overskridel s e 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, Dg skal være DSR i 
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldeise 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 (betalingsdelenl. Girokortet er dokumentation for at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted, Dg ~ bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse. idet meddelelser ikke kan anføres pi 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 l/Z - l års kontingent. og restancen vil om nØdvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse he~ed betales af 
skyldneren. 

_~.~-=- -==~ -- ----':" ---.-:- ---- ·-7'_7 :- - - - -";:':: :: . -_- - - - - - - - - - ---
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KØb din båd på anparter 

Da bådsituationen nogen gange er kaotisk, er det 

måske vejen frem at købe egen båd - eller kØbe i an

parter sammen med gode venner . 

Ovenstående f orestiller en "anparts-båd" - delt 

op i seks dele og fundet bag en af naboklubberne . 

Vi ska l fnr en god ordens skyld gøre opmærksom 

på at det, der ligger på øverste hylde ikke hØrer 

med til båden, men blot er to styks plasttagrender. 
~ .. o .0,.." . . 
°0 .. ",40'" 
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Jesper Fc:n.l.l serl. , ny DSR-roer men tidligere Rungsted 

Roklub. Jesper kom hjem til Danmark i april efter at have været 

10 måneder i Australien, hvor hans hovedbeskæftigelse var: 

RONING! 

Har i månederne derefter været reserve på den danske letvægts 

otter. 

Ror toer uden styrmand med Peter Lund, Lyngby Roklub. 

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

Og for første garl.g rl.ogerl.sirl.de 

har DSR fået ~dtaget erl. ~~rl.ior-roer 

til både Nordiske Mesterskaber ... 

A:n.de r s Brems, er udtaget til de Nordiske Mesterskaber 

i Tammerfors, Finland fra 21.-22. juli og til Verdensmesterskaberne 

i de flotte omgivelser i Aix-Les-Bains i Frankrig fra d.l.-5. 

august . 
Anders Brems startede med at 

ro kaproning i 1987. Her stillede 
han for første gang op ved 
Efterårskaproningen 
plast-sculler. 

i 

Træner har hele tiden været 
Palle Rørsgaard, der har fået 
et rigtig godt tag på juniorernes 
kaproning. 

Allerede sidste år var det 
tæt på en udtagelse for Anders 
Brems, idet han og makkeren, Jacob 
Nielsen fra STEVNS var i 
bruttotruppen til en 
VM-dobbelt-firer. 

Jacob fra STEVNS blev udtaget 
som reserve til den stærke junior
dobbelt-firer, mens Anders resten 
af sæsonen satsede på 
single-sculler. 

I år, 1990, skulle det altså 
være. 
Ho ldet har klaret de hårde 
betingelseskrav til punkt og 
prikke, og blev efter Amsterdam 
Regattaen i begyndelsen af juli 
OGsA udtaget til 
Verdensmesterskaberne for 
juniorer. 
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SORØ REGATTAEN 

- NØjagtig som altid, samtidig med Roskilde Festivalen, blev SorØ 

Regattaen afviklet den fØrste week-end i juli. 

Samme week-end var der sandelig også regatta i Amsterdam, og dette 

virkede åbenbart mere tiltrækkende på vore trænere, end at tage til 

"en by i provinsen". I alfald drog hovedparten af DSRs trænere + 

kaproningschef afsted til tUlipanernes og træskoenes land for at passe 

på 5 DSR-hold. 

Det er iøvrigt også i Holland, man sover med kanaldyner, hvis læserne 

ikke skulle være klar over det. (It was a jOke!) ... 

Vi, der tog til Sydsjælland , 
nØjedes med at fordrive den 
sparsomme fritid ved at invadere 
SorØ og omegns bedste isbiks. 
~orale: Tag aldrig nogle store, 
sul tne kaproere med ind i en 
isbutik lov dem ej heller is. 
De er ganske hæmningsløse og skal 
absolut have de største og dyreste 
is i hele butikken! 

Af mangel på mandskabs leder , 
fik Deres udsendte lov at forsøge 
sig ud i at "pusle og pylre" om 
DSRs juniorer - og de noget mere 
voksne seniorroere. Ed 
overkommelig og nem opgave, idet 
alle opførte sig særdeles 
eksemplarisk, og TILSYNELADENDE 
rettede sig efter, hvad der blev 
givet af gode råd, inden slagene 
skulle slåes. 

Hovedparten teltede, men 
ihukommende sidste teltur til 
iskolde Brabrand, valgte enkelte. 
lidt mere luxuriØse roere at køre 
til hjemlige omgivelser for at 
sove ordentligt natten mellem 
lØrdag og søndag. I 

løvrigt snerpede det de lidt 
af professionalisme . 
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Modsat tidligere år, havde 
Vorherre valgt at se nådigt på 
de få deltagende hold i Sorø. 
Man slap for at afkorte banen 
på grund af storm . Den megen 
medvind begge dage var, eftel 
roernes eget udsagn, lige til 
at holde ud. 

Enkelte af DSRs deltagere fik 
prøvet hinanden godt og grundigt 
af. Nogle kom ud for overraskelser 

andre fandt ud af at resten 
af sommeren skal bruges til 
indøvelse af meget mere roteknik 

vi fik mange gode ro-resultater 
med hjem selvom det, for nogens 
vedkommende, var i erkendelse 
af manglende behørig modstand. 

Jubel hos drengene. 

Gutterne renge 
dobbelt-fireren kunne juble og 
ånde lettet op fredag aften, da 
holdet fik at vide , at 
arvefjenderne fra Nordjysk Kreds 
havde meldt af for at hellige 
sig et senior-løb! 



Orienter:Lngsløb -1- 9 90 

Dato Løbstype Arrangør 

2/9 B S~Joldn .. sholm Rosbide 

5/9 B-nat Hornb .. ~ Plantage HSOK 

9/9 B Gnb S~ov Midt Holte 

12/9 B-nat Pr .. stevang Hillerød 

16 / 9 C VelOmetofte Køge 

19/9 SM-nat Stenholt Vang Fredensborg 

23/9 Gåsehus Ravnsholt ••• DSR 

30/9 B St .• Ll. Bøgeskov Hvalsø 

3110 Nat-stafet Burresø Kildeholm 

7110 B St. Dyrehave FarUM 

13/10 Minlcup Deltagere : DSR, Sorø, Hvalsø, Slagelse 
HOF, Lillerød og Ros~llde 

14/10 B Melby Overdrev Vinderød 

21110 B (SM) Grib Skov Mårum Hillerød 

28/10 B Esrum Ll11erød 

Tilmeldlng: 

GAsehusløb : Mød op melleM kl . 10 og 12 

0vnge løb: Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 11 (arb. ) 
Bredesvlnget 42 

(14 dage før) 2830 Viru", 42 85 86 05 (prlv) 

Medlenlsblad nr. 8 • September 1990 • 58. årgang 

Jens Mohr Ernst , DSRs nye stortalent roede sig direkte 

ind i verdenseliten ved den store Luzern Regatta . 

Læs om regattaen inde i bladet. 
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forbindelse .hermed betales af skyldneren. 
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TILLYKKE TIL METTE BLOCH_ 

der so~ eneste dansker vandt 

guld ved Goodvvill Ga~es 

Seattle. 

DSRs klubblad håber at Mette bringer os en god beretning fra 

turen overthere i næste nummer af bladet. 

Andre af DSRs kaproere har også klaret det fiol. 

Jens Mohr Ernst triumferede atter ved at blive nr . 4 ved Goodwill Games 

i Single-sculler. 

Jesper Poulsen opnåede, sammen med Peter Lund fra Lyngby, en 8. plads 

i herrernes letv. toer 'Jden styrmand 

Ande rs Brems, har som den første af DSRs juniorroere nogensinde deltaget 

både ved Nordiske Mesterskaber og ved Junior Verdensmesterskaberne, der 

foregik i 37 graders varme i skønne Sydfrankrig. 

Sammen med Jacob Nielsen Stevns blev det til en 3 . plads ved juniorNM og 

til en 9. plads ved VM 

Redaktionen håber på at også Anders bringer nogle beskrivelser fra disse 

internationale stævner. 

Lige! 
syder klubben af aktivitet. Folk begynder at komme tilbage fra sorrunerferie. Ny medlemmer, 
der skal instrueres, kommer stadig i stort tal. Styrmandsinstruktion og scullerinstruktion kører 
for fuld kraft. De almindelige roaftener er godt besøgt med en næsten tom bådehal som det 
hyppige resultat. 

Det er klart et sådant aktivitetsniveau kræver resourcer. Michael kan bruge flere instruktører, 
så hvis du før har instrueret, bedes du lægge din vej forbi mandag eller onsdag og give et nap 
med. Også styrmands instruktører og scullerinstruktører skal være meget velkomne. 

Kaproningsafdelingen, som vi selvfølgelig ser meget lidt til i SvanemøUen, forbereder sig i 
øjeblikket til Danrnarksmesterskaberne den IS. september på Brabrand Sø. DM er den eneste 
kaproning i sæsonen, hvor klubberne ikke må kombinere deres kræfter. Delle betyder, at 
mange nye sammensætninger ser dagens lys til denne regatta. Endnu ved 'ngen nøjagtigt, hvad 
der vil ske, men noget tyder på, at dobbeltsculleren fra Seoul dukker 0l' igen for at vise de 
unge, hvordan denne bådtype bør roes, juniorerne forsøger at enes om at danne en stærk firer, 
DSR 's deltagere på blandt andet letvægtsotteren går sammen om en ftrer , og mon ikke nogle af 
begynderne kunne finde på at prøve kræfter med inriggerroningen deræe dag. Intet er endnu 
sikkert, men det bliver spændende at se, hvad DSR alene kan stille af mandskaber. 

Den 13. september afholdes Svanemøllematch. Her skal roes om de traditionelle pokaler, 
BolchegJasset, Spejlet og Damepokalen af årets kaniner. Herudover er der løb for både herrer 
og damer i to-- og fire årers inriggere mellem de fire Svanemølleklubber. Michael står som 
leder af vort hold, så kom ned og deltag, gerne aktivt Ueg er sikker på, at Michael gerne arran
gerer udtagelsesløb i de tilfælde, der er flere hold, der ønsker at stille op), men også meget 
gerne som opbakning for roerne. Efter løbet er der sanunenkomst i Gefton. Nærmere om 
arrangementet på opslag i klubben. 

Et andet arrangement, der løber af stablen hvert efterår, er matchen mellem Københavns 
Universitet og Polyteknisk Læreanstalt . Denne match roes søndag den 2. september kl . 14 
med mål ved Arnaliehaven. Benyt det sandsynligvis gode vejr til se otterløb i havnen . Mette 
Rasmussen og Susanne Agersnap har arbejdet hårdt for at sammensætte hold til matchen. 
Præmien, "Paraplystativet" , står i øjeblikket på DTII. 

Midt i aktiviteten må vi desværre se i øjnene, at rosæsonen kun varer et par måneder til. Dette 
betyder at vinteraktiviteterne går igang. En af de største aktiviteter er som sædvanligt vinter
gymnastikken. I år bliver der I I gymnastikhold hver uge vinteren igennem. 

Sidste år oplevede vi, at især de første hold tirsdag og torsdag var meget overbelagte. Derfor 
forsøger vi os i år med en vis form for begrænsning i adgangen til disse hold. Alle, der er 
medlem pr. l. september 90 har lige som de tidligere år fri adgang til alle hold. Alle der melder 
sig ind efter denne dato har kun adgang til holdene tirsdag kl. 20-21, onsdag kl . 18.30-20, 
torsdag kl . 20-21 og fredag kl. 17- 18.30. Det er vort håb, at dette vil være med til at sprede 
aktiviteten. Du kan selvfølgelig også gøre en indsats for en bedre udnyttelse af holdene ved at 
planlægge dine gymnastikudfoldelser til at fmde sted lidt senere på aftenen. Restriktioner er 
ikke bestyrelsens livret, men vi synes ikke , at det er i nogens interesse at gymnastikken skal 
foregå i lag. Vi følger udviklingen og håber, at restriktionerne kan hæves. 

forts. 
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Progranunet for gymnastikken bliver: 

Tirsdag: 4 hold (17-18.18-19,19-20,20-21) under ledelse af vor nye gymnastikinstruktør, 
John Larsen. 

Onsdag: 2 hold airobic (17- 18.30, 18.30-20) under ledelse af Bettina. Det første hold vil være 
low impact air~bic, en fO?TI for airobic, der er specielt sanunensat, sMedes at knæ og 
ryg belastes rrundst multgt, men udbyttet rent motionsrnæssigt er det sanune som 
"normal" airobic, s3 holder du dig tilbage p3 grund af ryg- eller knæproblemer, e, 
dette m3ske sagen for dig . 

Torsdag: I hold (17-18) for old boys under ledelse af Nynne. 
3 hold (18-19,[9-20,20-21) under [edeise af Hanne. 

Fredag: I hold Airobic (17-[ 8.30) under ledelse af Bettina. 

Vi starter gymnastikken tirsdag den 4. september, dog sMedes at kun det første hold hver aften 
kører i september mIDed. Fra tirsdag den 2. oktober går vi over til fuldt program. 

Som de, der kommer i klubben vil have bemærket, er ombygningen af verandaen i fuld gang. 
Desværre fIk VI en mmdre forsinkelse på grund af sygdom men vi håber at verandaen kan stå 
klar til brug i løbet af september mIDed. ' , 

Næste fase af ombygningen er udskiftningen af vort gamle, veltjente køkken med et nyt, der 
kan leve op til de krav, sundhedsmyndighederne kræver af et sådant. Som det ser ud lige nu vil 
denne ombygning .tage sin begyndelse den 2. oktober. Går alt som forventet skulJe det nye 
køkken stå klart til brug ved udgangen af oktober, hvem ved mAske kan vi bruge det ved 
standerstrygningen? 

Henning. 

KVIKM.'ITCH/ SVANEMØLLEMATCH : 

SIDSTE NYT! ! ! : 

I augustnummeret bragte vi reglerne og programmet for årets 

udvide de KVIK-match, Svanemøllematchen. 

Nu er det nøjagtige tidspunkt også på plads: 

TORSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 17.30. 

Vi ror fØrst de 8 lØb og siver derefter ind t il GEFION, hvor 

præmieoverrækkelser og indtagelse af forfriskninger finder sted. 

DSR's vindere af 4+ inrig/herrer fra '89 bedes være så venlige 

enten i samlet trop at indfinde sig hos formanden, så deres 

billede kan blive taget, eller at fremsende et vellignende 

gruppebillede til formanden, så vi kan få SEJRS- VANDRE 

ALBUMMET ajourført. ( Det har indtil nu været brugt een (1) gang) 

Bjarne Engell 
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En rationel tilrettelæggelse af træningen vil også kunne reducere behovet 
for brugen af motorbåde , og foregik trænerne med et godt eksempel, kunne 
det måske smitte af på de roere, der i dag har det svært med at følge 
trafik reglerne . Men det spørgsmål, der undrer mig mest er, hvorfor man 
fortsat bruger forældede motorbåde på Bagsværd Sø, når der ligger en række 
katamaraner ubenyttet hen , som er ideelle til formålet. Da denne båd blev 
udviklet til brug ved VM på Bagsværd Sø j 1987, var det hensigten at lave 
en båd som på en gang kunne bruges ved regattaer og til træning . 
Bølgeproblemet blev løst ved at bygge båden let og med to smalle skrog. 
Behovet for motorkraft blev derfor ret lille, og man kunne nøjes med en 
lydsvag motor på bare 15 hestekræfter. Der blev bygget ialt 10 både, 09 
de 6 ligger fortsat på Bagsværd Sø og benyttes stort set kun til kaproninger. 
Men i stedet for at bruge disse både til træning anskaffer og anvender 
klubberne fortsat traditionelle motorbåde, der laver bølger, selvom mange 
trænere og banedommere har sagt god for båden, og siden VM i 1987 er der 
ikke bestilt en eneste ny båd , af danske klubber eller regatta-arrangører. 
Jeg har på opfordring fremsendt pristilbud til regatta-arrangører i 
Australien, USA, Spanien, på disse både og føler, at det svigtende 
hjemmemarked har været som en klods om benet . 
Va r der siden 1987 solgt en 2-3 nye både om året. havde vi i dag haft en 
produktion til fast pris, og ikke bare et projekt. 
Men - hvorfor har rosporten ikke selv stillet krav om at alle motorbåde på 
Bagsværd Sø skal være af katamarantypen - det havde hvert fald været 
ti I roernes fordel . 

cafeudvalgsmøde 
CAFEUDVALGET 

(de, der laver mad tirsdage & torsdage) 

holder planlægningsmøde 

Torsdag d . 20/9-90 kl. 20.00 . 

Bjørn Borgen Hasløv 
Rof. "KVI K". 

Bar du lyst til at lave mad en tirSdag eller torsdag, så mød 
op. 

Cafeudvalget , 

husk kaninkagebagemøde 
KANINKAGEBAGEMØDE onsdag d. 26/9-90 kl. 20.00. 

MØd op og given hjælpende hånd, 
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Kaninudvalget. 



MOTORBADSKVALER 
- Forleden afte n r oede jeg på Bag s vær d Sø . Vejret var pragtfuldt og der 

var mange b åde på søen - det var næsten som i de gode gamle d age. 
Når d e t des værre ikke var lutter idyl , skyldes det måden 

motorbådstræningen foregå r på , og e n generel manglende r espekt for 
færdselsreglerne på søen . Det efterfølgende er derfor ikke beretningen om 
de fortrædeligheder roerne udsættes for. fra udlejningskanoer • lystfiskerne 
eller rutebåde . Det er heller ikke et suk over de smalle baner og bøjerne. 
der lægges ud længe før og efter et kajakstævne. og som gør roning til en 
labyrintisk forestilling . 
Det er derimod måden vi som roere opfører os på og tager hensyn til andre. 
jeg vil skrive om. 

Faktisk er min opfattelse. at der tages et betydeligt størr e hensyn til 
os på Bagsværd Sø fra andre parter e nd v i måske fortjener. Søen er jo ikke 
forbeholdt os alene. og det er ikke kun trænende roere i kano/kajak. men 
også lystfiskere og andre. der nyder naturen enten i en udlejningsbåd eller 
langs søens bredder. det drejer sig om. 
Det jeg oplevede den dag var ikke et særsyn. det gentager sig desværre 
hver dag. 
Problemet er, at der kort og godt ikke var et hjørne på søen . hvor det var 
til at ro på grund af motorbådenes dønninger. Der var motorbåde og 
motorbådsbølger overalt. Vi nåede højst 200-300 meters roning før et nyt 
sæt bølger væltede båden . Men der var også larmen fra motorerne. som brød 
stilheden. 
Bagefter kunne jeg på bådspladsen og i omklædningsrummet høre flere af 
de trænende kaproere beklage sig over forholdene. men tilføjet en lakonisk 
konstatering . at sådan var det efterhånden blevet. og det kunne man ikke 
gøre noget ved. 
De skyldige var bar e q-5 motorbåde. hvor af kun e n var af katamarantypen. 
som laver ingen eller kun få bø lger . Resten var motorbåde af den sædvanlige 
bølgebrydende type. der rejser en syndflod af vand omkring sig og som af 
en eller anden grund har et højt støjniveau. Samtidig lå der ved rocentret 
q katamaranbåde ubenyttet hen . 
Jeg bemærkede at kun en enkelt træner viste en smule hensyn. og satte 
farten ned når der kom andre hold (end hans egne). 

En anden dag så jeg en træn e r i en motorbåd. der med fuld fart fulgte 
sine hold på bane 1 i retning mod starten. Hans hoved var konstant drejet 
'lO grader . hvilket nemt kunne have ført til en ulykke. magen til den der 
sidste år kostede en ung roer livet i USA. 
S ituationen finder jeg både kaotisk og dum. Trænerne har jo alle en naturlig 
interesse i at være i nærheden af deres hold. men at dette nødvendiggør. 
at alle følger alle hold overalt. og f. eks . så snart man er færdig med et hold. 
straks pendler solo til den anden ende af søen med fuld fart og larmende 
motor til et nyt hold. har jeg svært ved at se fornuften i. Det er i hve'rt 
tilfælde ikke til gavn for roerne - for det den ene træner med stort omhu 
bygger op. drukner straks i kølvandet fra den næste . 

Man kan derfor spørge: Hvorfor går trænerne ikke sammen og finder en 
fælles løsning på problemerne. 
Det eks. forbud mod motorbåde om tirsdagen er godt nok. men slet ikke 
tilstrækkeligt. Kunne man ikke aftale nogle fælles trafikregler for træning 
fra motorbåde. Eksempelvis (gen) indførelse af den regel om. at de sidste 
500 meter er motorbådsfri zone. Eller f . eks . at motorbåde der går tilbage 
mod start altid skal reducere farten. så der ikke produceres bølger. 
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ulliJ~ o o 

C(S o ~~~æ(gJ@J~ 
Ha r du ly st ti l a t komme ud og r o i en 20 - åre r s båd (Ja . du l æste 

r i gtig t! )? 

Vi tager ud p å en se n -sommertur på Roski l de Fj o rd i en bå d , som er 

brugt i Dal a r ne til at ro til k ir ke i. Ida Ro s tgaard fra k i r kebåds

l auge t v i l vær e rorgæng e r. 

Ti d: 

Sted : 

Pris : 

Medbring : 

S l ut : 

IS 
Søndag, d . 9/9-90 , kl. Io 
Vi møde s på KØben havns Hoved baneg å rd ved Kr i ng l en . 

Kr . /..{0l- , som dække r togb i lle t ten ti l Rosk i lde. 

Madpak ke o g drik keva r er . 

Ca. kl. 

Såfre mt der i k ke me l der sig 20 roe r e (ka niner er velkomne!), v il r o e re 

fra ki r kebåds l auge t del t age. 

Rochef : Li se McNamara . 

Arra ngør : Ka t e Hy l d g aa r d . 

P.S . Se beskr i vel s e af k irkebåden ve d t ilmeldi ngs li st e n i ba re n. 

S i dste fri s t for t ilmelding t o r sdag , d. 6/9 - 90 k l. 18,00 . 
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Sommeraften alene på vandet. 

En sommeraften alene på vandet. 
Det har næsten blæst uafbrudt i over 3 uger, og det har regnet -
dansk sommer,som vi tit kender det, og nu er juli snart slut; men 
det synes som vejret er på vej ind ~ en bedre periode. 
Jeg har siddet på min flade næsten r.ele dagen, men er endelig i 
klubben. Klokken er over 9, de sidste roere er kommet i land, det 
tynder også ud på terrassen , og tusmØrket begynder at indfinde 
sig. Men alligevel, det er nærmest clikvand, så skulle jeg ikke 
lige snuppe en sculler. 
Kl. 21.45 sætter jeg fra scullerpontonen i klubbens nye sculler 
Psi. Det er bare perfekt, ud af havnen og over SvanemØllebugten. 
Jeg har det hele for mig selv, de sidste vandskilØbere er væk, 
og et par dovne sejlere i det fjerne generer ikke. Der er næsten 
ingen generende dØnninger, så det går bare derudad med glid i 
båden og balance. Det er allertiders antistresskur. 
Alting har en ende, og mØrket nærmer sig mere og mere, så efter 
Hellerup havn vender jeg næsen hjemad. Det er bare fedt, for nu 
er vandet endnu en tand bedre. Det er med at se sig godt for, 
jeg holder mig tæt på kysten og ved nogenlunde , hvor der ligger 
bøjer, som det er en fordel ikke at kollidere med, men som er 
svære at se sent om aftenen. Der sejler en færge ind i Tuborg 
havn, men den laver forbavsende lidt dårligt vand. Jeg tager turen 
langs kysten i bugten, i stedet for at tage den lige vej. Ja og 
så er jeg hjemme igen, klokken er 22.30 - der brænder kun et 
enkelt sØvnigt lys på l.sal. 
Der er ingen dramatik, det er bare en aften, som der er alt for 
få af. 
Hvis jeg normalt ikke gik sent i seng, så ville jeg stå tidligt 
op og tage en sculler hver morgen, når vejret er til det, for på 
det tidspunkt er Øresund allerbedst. 
FØr kl. 7 er det tit meget stille, og der har ikke været nogen 
både til at ødelægge vandet. Men - livet er også andet end roning, 
så det må vente til en anden gang. 
Men hvis du er morgenmand mik, så skulle du prøve det. Det er fint 
i hele resten af sæsonen, og måske allerbedst i oktober, når 
sommertiden er slut, men morgenen stadig er lys. 
Hva, du kan måske slet ikke ro sculler? 
Det er trist for dig, for så mangler du en væsentlig ting i dine 
færdigheder inden for roningen. Hvis du imidlertid har gåpåmod 
og ikke er bange for en dukkert, så kan du sikkert lære det. Du 
behØver kun en enkelt dukkert, men kun hvis du kan æntre båden 
igen. Det er et must. 
Næsten alt, hvad du lærer som scullerroer, kan du bruge, når du 
ror med en åre, og klubbens scullermateriel har fået et stort lift 
i lØbet af de sidste par år. 
så bare kom an. 

Mogens Haut 

19 



Heldigst var dog vor eneste junior-kaproer-dame: Mette 

Andersen. Ud af samtlige tippere, havde Mette A. som den enste 

fundet frem til, hvordan rækkefØlgen på de 6 mandskaber ville 

blive i mål. Det blev til 6 lækre flasker rødvin fra KRs vinklub 

til DSRs dygtige tipper. 

DSRs kaproere markerede sig godt under regattaen, der iøvrigt 

blev optaget af TV-Odense til en times rigtig god udsendelse. 

Normalt får man kun ganske få klip at se på skærmen i ganske 

få minutter, men TV-Odense var ude fra tidligt morgen til sen 

eftermiddag om søndagen, hvor man udover nogle fyldige 

optagelser af senior A-lØbene også optog nogle gode indslag om 

ro-mate::-iel, interviews med den berØmte Jutta Behrendt og vore 

letvægts damer, interview med Bj arne El tang og Jens Mohr Ernst 

o.m.a. 

på et eller andet givent tidspunkt kan DSRs medlemmer få lov 

at se udsendelsen på video en af de mørke vinteraftener efter 

træningen. 

DSR-VINDERE: lørdag: 

Mette Hansen sammen med Tine fra SKJOLD i 2X, kvinder seniorAlI 

Regitze Siggaard med Ulla Jensen, Køge i dame letv. 2X 

Bjarne Eltang & Jens Mohr Ernst i 2X, herre senior A 

Teis Hansen & Niels SØrensen i 2X, mænd senior All 

Søndag: 

Rie SØrensen & Lene Anderson i dame senior All, 2X 

Bjarne Eltang & Jens Mohr Ernst i 2X, mænd senior A 

Teis Hansen & Niels SØrensen i 2X, mænd senior All 

Bo Vestergaard & Henning Bay i 8+, senior A 

Mette Bloch i ALMARIN-spurten over 500 meter. Mette fik lov at 

starte 30 sekunder før de Øvrige hold! 

18 

ORMEHULLER 

Ormen hin Lange - på en måde vort flagskib - har vist, at 

den ikke er nogen almindelig regnorm. Den bevæger sig med noget 

besvær på landjorden, hjemmevant på vandoverfladen og på det 

senere også under denne. på værdig akademisk vis blev der digtet 

et heltekvad om episoden. Ormen slap med et par brækkede ben 

og det, som i lange perioder var en relevant forteelse ved 

L-styrmandsinstruktionen, nemlig bordfyldningsøvelsen, har fået 

en renaissance, omend ufrivilligt. 

Alt dette er meget underholdende, for en tid. 

Jeg vil gætte på, at Ormens undergang i stille vejr, kun med 

et par velrettede dØnninger, har noget at gøre med dens lighed 

med et hyttefad. En tilstand, der har varet over et år. så synes 

jeg at brugen af den nærmer sig det problematiske. 

Som nogle medlemmer sikkert husker lykkedes det for os i lØbet 

af et par år at gøre DSRs synkefærdige flåde på 15-20 både 

næsten total t tæt te. Det skete med enkle midler, bl. a. 

hæfteplaster på den udvendige side. Hvorfor skal Ormen være 

stedbarn i den henseende? Er det fordi en tætning kræver 

medvirken af mere end to personer? Eller er det fordi vi ikke 

kan undvære det humoristiske syn af Mogens med pumpen ? 

Jeg spør' bare. 

Knud Mikkelsen 
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LUZERN REGATTA 
- T retten hundrede kilometer syd 

for København i Schweiz - ligger 

Lu zern. Her danner anden week -end 

juli hvert år højdepunkt for alle 

kaproere i verdens eliten . 

Luzern er STEDET, hvor kaproerne 

bliver udtaget til 

Verdensmesterskaberne senere på året, 

så læserne kan nok regne ud at nye 

kaproere, senior B- roere og såkaldte 

sekundahold hold, der ikke er 

Suveræne nok herhjemme - ikke har 

meget at gøre i Luzern, når der bliver 

uddelt VM-billetter til de hold, der 

klarer sig gennem nåleøjet blandt den 

ypperste verdens elite. 

DSR pænt repræsenteret 

DSR var repræsenteret det 

schweiziske med følgende kompetente 

roere: Jens Mohr Ernst i herrernes 

letvægts single-sculler, Mette Bloch 

damernes ditto og Regitze Siggaard 

sammen med Ulla Jensen, Køge 

damernes letvægts dobbelt-sculler. 

De to sidstnævnte damer var inden 

L..uzern blevet udtaget til VM på 

baggrund af en række fornemme 

,-o-resultater gennem sæsonen. Mette 

Bloch og Jens Mohr Ernst skulle opnå 

at komme til finalen, før VM-billetterne 

var hjemme. 

Mette Bloch havde ligeledes opnået 

en række gode resultater gennem 

sæsonen, så det skulle være mærkeligt 

andet om ikke også HUN kunne tage 

videre, direkte fra Luzern til Goodwill 

Games Seattle, med en 

Tasmanien-billet i lommen . 
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- Mere spænding var der om 

vor nye stortalent Jens Mohr Ernst. 

Den beskedne sculler-roer havde OGSA 

klaret det ganske godt i forsæsonen, 

men kunne han stå distancen blandt 

alle de erfarne Verdensmestre og andre 

super-roere i Luzern ? 

Hele 46 (!) deltagere var der i 

Jens' es løb, hvilket i sig selv kunne 

give nok så meget sved på panden 

for Jens og træner Jess Rasmussen. 

På finaledagen, skulle et fåtal af 

danskere sammen med 11200 (!) andre 

tilskuere i 320 varme overvære om 

vore dygtige roere kunne klare 

skærene. 

DANSK OVERRASKELSE . 

- Jens Mohr Ernst lagde ud med 

en 3. plads i det indledende løb, hvor 

den tidligere verdensmester Wim Van 

Belleghem sikkert tog sig af 1. 

pladsen. 

DSR-roer>en 

semifinalen, 

opsamlingen vandt 

og kvalificerede sig ti I 

hvor den krævede 3. 

plads blev opnået. 

finalen. 

Hvem havde regnet 

af alle Jens selv . 

Som han udtrykte 

Jens var klar til 

med det? Mindst 

det umiddelbart 

efter semifinalen: "Jeg er hele tiden 

blevet overrasket over hvordan det 

er gået, men har lidt svært ved at 

fatte, at jeg er nået så langt!" 

Jens opnåede en fornem 5. plads 

finalen hvilket samtidig var 

ensbetydende med en billet til VM 

på Tasmanien. 

Den Internationale Københavns Regatta 

Tilskuere var der få af, da Den Internationale Københavns Regatta 

blev afviklet den første week-end i august. 

Småt med tilmeldinger var der ligeledes, s elvom vore stærkeste 

ro-kvinder fik rigtig 

verdensmestre fra DDR. 

god konkurrence af nogle tidligere 

Hvem kan 

verdensmester 

hamle op mod en olympiSk gUldvinder 

den kendte Jutta Behrendt, 

og 

der i dobbelt-firer, 

efterhånden har opnået en alder af 29 år og har taget det hele 

meget afslappet i 1990. 

Jutta Behrendt kunne dog sammen med en anden OL-vinder, 

Kristina Mundt, fremvise paraderoning i deres lØb - hvor deres 

arvtagere, to tredobbelte junior verdensmestre, var lige i hælene 

på de garvede DDR-kvinder. Vor letvægts dobbelt-sculler med 

Regitze & Ulla havde ikke rigtigt noget at skulle have sagt her 

over for de høje Østtyskere, med de bemærkelsesværdige dybe 

stemmer! 

Publikumsvenligt var det, at direktØren for Danmarks Rocenter, 

Niels Holmquist atter havde indfØrt 500 meters spurtløb for 

samtlige VM-deltagere. Det er noget mere spændende at kunne se 

roning over kort distance, modsat den normale distance, 2000 

meter, hvor man helst skal være forsynet med en god kikkert for 

at kunne følge roernes kamp fra start til mål. 

Samtidig var der udskrevet en publikumskonkurrence i form 

hvor man ved at af en tipskupon, 

vinderkombination fra 

præmier. 

spurtlØbene kunne 

have 

vinde 

den rigtige 

interessante 

DSR havde 

tilSkuerpladserne, 

åbenbart 

for vor 

flere "spillefugle" med på 

tidligere formand, Stig Rasmussen 

var så heldig at vinde et pænt parti "ALMARIN-FISKEOLIEPILLER" 

til længere tids forbrug. Bladets redaktrice var ligeledes heldig 

at vinde en timegevinst. Hun vandt en T-Shirt, hvorpå der står: 

"Mit hjerte banker for DANMARKS OTTER" (!) ( Med de otte flotte 

skelet-roere, der sidder på letvægts otteren, er det måske lige 

fØr at hendes hjerte nogen gange galopperer helt vildt, hvem 

ved 7) 
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KØ,,:'ENUDVALGET 

Erik F. Madsen 

Birgitte ~2. r sen 

Lene Hansen 

BARVAGTSGRUPPEN 

Admini s treres af Mads Pallesen. 

Antallet af me dlemmer er flydende. 

STYRMANDSLAUGETS BESTYRELSE 

Jens Peter Christensen (O.stm.) 

Hubert Ib Jensen (Kass.) 

Anette O' Rannje (Sekr.) 

LANGTURS UDVALGET 

Jeanette Veste rgaard 

Bente Kjøller 

Niels Engell 

Birthe Flamand 

MATERIELUDVALGET 

Erik K. Rasmussen 

Jørgen Foss 

Bo Kristensen 

Finn Kittelmann 

Svend-Erik Bjødstrup 

O-SEKTIONS STYRE 

Se bladets næs tsidste side 
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KAPRONINGSUDVALG 

Reiner Mode s t 

Jess Rasmussen 

J e tte Hejli SØrensen 

Bjarne Eltang 

Palle Rørsgaard 

Mette Bac h e r Jensen 

BLADUD'/ALG 

Mette Bache r Jensen (Ansvh.) 

Sus anna Hansen 

Bjarne Engell 

Susanne Age rsnap 

En hurtig sammentælling gi ver 

omkring 120 personer. Her er 

ikke indregnet kokke og 

bådslibere, da dette arbejde 

er omfattet af arbejdsordningens 

regler om en mindsteindsats i 

klubben. Ad hoc festudvalg er 

heller ikke med, fordi de så 

vidt vide s skifter fra gang til 

gang. 

Imidlertid er 

anfØrte 

steder. 

personer 

F.eks. 

ca. 

er 

1/3 af de 

med flere 

adskillige 

r ochefer også instruktØrer. Det 

giver ca . 80 mere eller mindre 

flittige udvalgsmedlemmer til 

at drive en klub med et 

medlems skab på over 800 aktive 

(= "Aktivt" kontingent). 

Bjarne Engell 

Et fornemt og bemærkelsesværdigt 

resultat i betragtning af at den nye 

danske komet først startede med at 

ro kaproning for godt et år siden! 

DANSKE VINDERE. 

Forinden havde de mange tilskuere 

overværet et super spændende løb 

i kvindernes letvægts dobbelt-sculler. 

hvor DSRs Regitze Siggaard sammen 

med Ulla Jensen Køge. serverede et 

rigtigt thriller-løb . 

De danske kvinder lå ret dårligt 

placeret indtil 1500 meter. På de sidste 

500 meter "tog fanden ved dem". 

og en rigtig flot slutspurt betød at 

de på de sidste par meter inden mål 

I"oede sig op og vandt løbet foran 

nogle stærke tyskere. der ellers havde 

haft det hele under kontrol på det 

meste af distancen . 

Vore stærke letvægts damer slog 

ligeledes sidste års VM-bronzevindere. 

så det blir' temmeligt sikkert meget 

spændende. når finalerne dame 

letvægts dobbelt-sculler afvikles senere 

på året på Tasmanien. 

ENDNU EN DSR-ROER TIL VM. 

Mette Bloch klarede sig også i fin 

stil gennem diverse indledende løb 

og semifinale frem til finalen 

kvindernes letvægts single-sculler. 

Mette viste dog ikke så 

overbevisende roning. som hun plejer . 

men opnåede en 5. plads et løb. 

der nærmest var opdelt i to afdelinger . 
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Der blev skrevet ro-historie i løbet. 

idet en sovjetisk roer for første gang 

nogen sinde var i finalen i kvindernes 

letvægts klasser . 

Sovjet og de øvrige østlande . 

har man aldrig rigtigt før ville 

anerkende letvægts roning. der jo 

hell e r ikke er på det olympiske 

program . 

Mette kunne således rejse videre 

til Goodwill Games i Seattle med en 

billet til endnu en drømmetur lommen. 

Det var aldrig kedeligt at være 

tilskuer Luzern . for i samtlige løb 

blev der vist roning . når det er aller

bedst. 

Masser af lækre opløb. der rigtig 

fik tilskuerne op på mærkerne. 

En del banerekorder blev der også 

sat ved årets europæiske 

hovedbegivenhed indenfor rosportens 

verden . 

Eksempelvis blev der vist rigtige 

feberløb herrernes dobbelt-sculler 

semifinaler . 

I første s emifinale roede et 

DDR -hold på 6 . 15.27. Den hidtidige 

banerekord var på 6.15.87. sat af 

Sovjet i 1988. 

Sandelig om ikke sidste års 

verdensmestre fra Norge . 

ThorsenIBjonnes . skar yderligere 

et pænt stykke af den netop satte 

rekord i deres semifinale. 

Hurtigste tid nogensinde 

6 . 13 . 61 I 

Luzern : 



WORLD CUPPEN BLEV 

AFSLUTTET. 

Finalen i kvindernes World Cup 

blev ikke uventet vundet af 

Vesttyskeren Tit ie Jordache, som 

læserne af DSR -bladet har set nævnt 

før. Jordache kunne drage hjem med 

en check på 7500 S. Fr., godt 30.000 

danske kroner . 

Hos herrerne var 50 l!) roere 

tilmeldt i single-sculler. 

Her var det heller ikke uventet: 

Yuri YClansen fra Estland, der kunne 

tage videre til Goodwill Games med 

en masse gode penge på lommen. 

DDR MED LUZERN FOR SIDSTE 

Vi så DDRs stærke mandskaber 

markere sig i Luzern for sidste gang. 

Kvinderne tog sig sikkert af sejren 

dobbelt-sculler, dobbelt-firer og 

otter . Dejligt var det at se nogle 

totalt afslappede og frie østtyske 

roere, der frit kunne slentre rundt 

efter løbene som det passede dem. 

Før i tiden var koturnen den, at 

lige så snart DDRs roere havde roet, 

var det ind en bus og væk fra 

robanen. 

Spændende bliver det at følge 

udviklingen, 

Tyskland, når 

indenfor rosporten 

de to forbund bliver 

slået sammen til et pr. 1. januar 1991. 

Mette B . Jensen 
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Dead-li ..... e på nceste 

klubblad er: 

15. septe.-nber! 

Laes bl.a. o.-n: 

Stude ..... ter.-natche ..... 
-Vil Polyteknikerne <rt1"er løbe af 

med Paraplystativet - eller får 
KU revance ? 

S'-/ane.-nøll e.-natchen 

-Kan vi vinde hovedparten af de 
udskrevne løb 7 
Hvad med bestyrelsesløbet? 
I år MA DSRs bestyrelse da kun
ne slå Kvikkerne, nu hvor formand 
Henning bliver på land ! 

H'-/ad sker der .-ned 

roningen 

netop nu ? 

DDR 

-Bladets redaktrice har været i DDR 
for at undersøge sagen. 
Læs om hvad konsekvenserne kan 
blive , når de to tyske roforbund 
bliver slået sammen til januar. 

Dan.-narks Mester

skaber ..... e 

-DSR er i Brabrand d. 15. september 
når årets D3nmarksmesterskaber af
vikle., . Hvordan vil det gå med vores 
nye roere - og kan de "gamle" stadig 
vise styrke ? 
DSR bakker op om genindførel5en af 
Forbundsmesterskaberne i inriggere 
for kvinder. 
Vi har , for første gang nogensinde, 
et hold med i 4-åres inrigger for 
kvinder. 

Langtu rsron i ng 

DSR ? 

- Vi håber på indlæg fra denne afde
ling af DSR. 

Klubbens udvalg 
I kr o nikken i juli-nummeret blev der anfØrt en række udva l g, 

s om efter undertegnedes mening har haft betydning for vor 

medlemsfremgang. Desværre var KØKKENUDVALGET faldet ud af listen 

under renskriveIsen. Redaktricen er for en gangs skyld fl ov. 

Ved nærmere eftertanke virker det urimeligt at gøre nogle 

udvalg vigtigere i denne sarrunenhæng end andre. Alle bidrager 

med en uundværlig del af grundlaget f o r klubbens liv. 

Fo r at råde bod på det skete fØlger her en over s igt ove r 

samtlige udvalg m. v. i DSR samt en fortegnelse over de 

Tordenskjolds soldater, der gør arbejdet. Som man vil se, er 

der tale om en del mennesker, og det er muligt, at nogle er 

inddraget i udvalgsarbejde uden at være nævnt her. Samtidig 

findes mulighed for, at nogle, der tidligere har deltaget aktivt 

i et udvalgs arbejde, har tiltrådt stillinger som "sleeping 

partners" og derfor egentlig ikke længere hØrer til i udvalgets 

medlemsfortegnelse. 

Sådanne unøjagtigheder er uundgåelige og uvæsentl i ge. 

BESTYRELSEN: 

Se bladets næstsidste side. 

INSTRUKTIONSUDVALGET 

Michael Hansen 

Kirsten Ringgård 

Helle Anette Nielsen 

Malene Has se 

INSTRUKTØRGRUPPEN 

Ro-instruktØrer 

Styrmands- instr. 

Langturs-sty rmands-instr 

Sculle r-instr, 

Andre 

laIt ca. 60 personer 

MOTIONSUDVALGET 

L:"se McNamara 

Lotte Torp 

Bjarne Engell 

Pernille Jørgensen 

Kim Andersen 15 

ROCHEFGRUPPEN 

10-15 personer 

KANINUDVALGET 

Helle - Birgitte 

Jonna Holdensgaard Nielsen 

Susanna Hansen 

Anette Jægerlund 

Per Erup 

Britta Hansen 

Helle Hvid 

Inger D. Euus 

Lillian Johansen 

Marlene L. Nielsen 

Mette Rasmussen 

l~orten HviEl 

Solveig N. Johansen 

Tina Hansen 

Torben B. Andersen 

Birgitte Nielsen 



Løvfaldstur på Furesøen 

LØRDAG d. 22. SEPTEMBER 1990 (inden høstfesten). 

Hen i slutningen af september skulle de nordsjællandske løvtræer 

stå i deres mest pragtfulde farvespil. 

Med lidt held skulle vejr og vind være fordelagtige for en 

rotur i dette panorama d. 22. september. Turen går fra Roklubben 

"!."uresøens" klubhus, hvor vore trofaste venner fra bemeldte klub 

atter gavmildt udlåner både. 

Som ved tidligere lejligheder indtages medbragt mad og drikke 

ved Holte Roklub. Turens længde er minimum 8 km., men p.g.a. 

alle de listige kroge, vige og kanaler, som man' lige skal ind 

og se på, sniger turens længde sig nok op på det dobbelte. 

Snyd ikke dig selv: Tag med på denne populære tur 

TILMELDING: Senest tirsdag d. 18. sept. kl.20.00 på listen ved 

Slyngelstuen. 

BADBHOLD: Sættes tirsdag d. 18. sept. kl. 20.00 på verandaen. 

AFGANG: 

Her aftales også transport (bil, cykel, tog, taxa, 

kængurustylter, skøjtebrædder eller apostelheste) og 

hvem der rejser med hvem. 

Fra Roklubben "Furesøen" klo 11.00 

HJEMKOMST:Til Roklubben "FuresØen" klo 16'.00 (ca.) - thi ihukom, 

at der er bal selvsamme aften p~ Strandvænget. 

DISTANCE: 16 km. +/- 5 km. alt efter lyst og kræfter. 

BEGRÆNSET ANTAL: 26 personer. 

Rochef: Lise McNamara. 
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Motions Roudvalget. 

Esrum Sø 
Det kendte vådområde midt mellem HØrsholm og Gilleleje vil i 

week-enden 15. -16. september være målet for ny,sgerrige 

Studenterroere. Fredensborg Roklub stiller både og klubhus til 

rådighed. 

Der skal ske forudgående tilmelding og på et traditionelt 

kaotisk bådholds-sætnings-symposium den forudgående tirsdag vil 

bådhold, transport, tidspunkter, forplejning m.v. blive lagt 

i faste rammer under myndig ledelse af vores motionsroehef. 

Programmet går i store træk ud på: 

- Transport til Fredensborg Roklub med offentlige og / eller 

private transportmidler. 

- Roning i adskillige timer. 

- Spisning, evt. efterfulgt a f en tur Ild i Fredensborgs 
natteli.v. 

- Søvn 

- Spisning 

- Roning i mange timer samt evt. mere spisning. Det er 
helt utroligt, så meget folk spiser. 

- Transport hjem igen. 

TILMELDING: Senest tirsdag d. ll. septemoer kl. 20.00 på listen ved 
Slyngelstuen. 

B~DEHOLD: Sættes tirsdag d. ll. september kl . 20.00 på verandaen. 

AFGANG: Aftales, når der sættes bådehold. 

HJEMKOMST: søndag d. 16. september kl. 18.00 ca. 

DISTANCE: SØen er godt 8 km. på den længste led, så der er rigelig 
plads til magelige motionsroere. 

PRIS: Der skal afsættes 100-200 kr. til transport og fortæring. 

Rochef: Lise McNamara. 

Mot. Ro-Udv. 
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3 gæve gutter og Svante 
Her skal i korthed berettes om sommerturen med Svante som 

i juli 90 blev gjort fra .8.bo til Åland, arrangeret af Mikkel 

med Lasse og øst som "gaster". 

Alting var vel forberedt, og Svante var ganske hårdt lastet, 

da de fra Abo drog af, især havde Lasse skaffet et bjerg 

proviant, så de frit kunne ro, næsten uden indkøbsbehov, hvilket 

viste sig praktisk, da de butiksløse øer tit rummer den 

herligste skØnhed. 

Cirka tohundrede kilometer var turen, de roede. Syv dage var 

de igang. To dage de var stormet inde. Lejre de havde på småøer, 

bl.a. Torsholm, derpå tre nætter på Kumleirgu (SØ), så Ulversø 

derpå, derefter: Lumparsund, hvor en hytte med sauna de lånte, 

og så tilsidst i Mariehamn på Campingpladsen. 

Vejret var blandet, med solskin, regnvejr og Torden, og det 

blæste til Tider en del, men den ålandske skærgård giver som 

regel god læ, dog kom iblandt de til steder, hvor de med 

varsomhed måtte ro frem blandt skær over bølge. 

Lykkeligvis var de alle tre både "vise og tapre". Ikke blot 

Mikkel og øst, " de erfarne, forstandige gamle" men også Lasse, 

den unge", som endog talentfuldt ku ' mestre at lave mad af 

fortræffelig art, og med proteiner. 

Stemningen derfor var god, og når til hvile de trængte, øst 

læste hØjt, så de straks faldt i sØvn og frit kunne snorke. 

Navigation i det ålandske hav burde ku' give problemer, 

særlig på stræk blandt mange småøer, som ligner hinanden. 

Mærkeligt nok kom de aldrig i tvivl om hvor de var henne, 

måske fordi de holdt "sight-seeing" tit; så ej blot styrmanden, 

men også roerne kunne få kikket omkring og på kortet. 

Skærgårdshavet er virkelig skØnt og smukt varieret, lige fra 

barsk-nØgne Øer til frodige Øer med skove, mange slags fugle 

der er, ikke mindst de smukke terner, så der var meget for 

dem at se og beundre på turen. 

Men det at finde den "rigtige" lejrplads ku ' gi' problemer, 

Øer hvor Svante ku ' trækkes i land eller sikkert fortøjes, og 

som tillige var smuk og i læ og egnet til teltning. 

Dette ku ' gi ' diskussion, men hver gang de fandt dog den 

"rette", indtil de kom til Mariehamns "Camp" og slog telt mellem 

biler, klart de da indså, hvor skØn og frisk deres tur havde 

været, opfyldt af dejlige indtryk de vendte tilbage til Danmark, 

og bringer hermed en hjertelig tak for brugen af Svante. 

s. øst Hansen 
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V I NT ER AKT I V I TETER 

Som Al alternativ til gymnastikken Bi ler blot endnu et tilbud i 

klubben, har vi l agt ansøgning ind i København s Idrætspark og 

Direktoratet for Københavns kommunale skolevæsen, om fast bane en 

ellBr flere gange om ugen. 

Om baner ne skal benyttes til fodbold, håndbold, motion eller 

andet, afhænger helt af hvilke ønsker der kommer fra medl emmerne. 

Så skulle du have et eller flere ønsker, vil vi i Motionsudvalget 

gerne vide dette. 

For at få sådanne aktiviteter igang, er vi nødt til at have en 

kontaktperson for hver aktivitet. Kontaktpersonen er ikke træner, 

Banerne kan anvendes fra l. oktober 90, så giv 0$ besked inden da. 

Motionsudvalger 

Lot te Torp 

G E N E R A L 
FORSAMLINGEN 
1990. 

KIM KNUDSEN 

HAR EN BØN 

Vi kan allede nu afslØre at årets 
generalforsamling i DSR afholdes 
16. november. Generalforsamlingen 
er en oplagt mulighed for demo
kratisk indflydelse. Posten som 

sekretær er ledig, 

jævnfør sidste 
Klubben har 
indsats. 

nummer af bladet. 
behov for din 

Officiel indkaldelse til general
forsamlingen vil fremkomme ca. l. 
oktober. 

P.b.v. Ib E. Jørgensen 
(WORD PERFECT 5 .0) 
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- Vor dygtige bådreparatør Kim 

Knudsen hører ikke umiddelbart 

til de svagtseende, men når han 

skal læse. hvad medlemmerne 

skriver reparationsbogen 

bådhallen. kommer han ofte ud 

på større opgaver. ja nærmest på 

gættekonkurrence hvad der 

egentl ig står. 

Derfor beder Kim venligst om 

medlemmerne ikke nok vil skrive 

tydeligt og helst med 

blokbogstaver. T A K! 
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Løvfaldstur på Furesøen 

LØRDAG d. 22. SEPTEMBER 1990 (inden høstfesten). 

Hen i slutningen af september skulle de nordsjællandske løvtræer 

stå i deres mest pragtfulde farvespil. 

Med lidt held skulle vejr og vind være fordelagtige for en 

rotur i dette panorama d. 22. september. Turen går fra Roklubben 

"!."uresøens" klubhus, hvor vore trofaste venner fra bemeldte klub 

atter gavmildt udlåner både. 

Som ved tidligere lejligheder indtages medbragt mad og drikke 

ved Holte Roklub. Turens længde er minimum 8 km., men p.g.a. 

alle de listige kroge, vige og kanaler, som man' lige skal ind 

og se på, sniger turens længde sig nok op på det dobbelte. 

Snyd ikke dig selv: Tag med på denne populære tur 

TILMELDING: Senest tirsdag d. 18. sept. kl.20.00 på listen ved 

Slyngelstuen. 

BADBHOLD: Sættes tirsdag d. 18. sept. kl. 20.00 på verandaen. 

AFGANG: 

Her aftales også transport (bil, cykel, tog, taxa, 

kængurustylter, skøjtebrædder eller apostelheste) og 

hvem der rejser med hvem. 

Fra Roklubben "Furesøen" klo 11.00 

HJEMKOMST:Til Roklubben "FuresØen" klo 16'.00 (ca.) - thi ihukom, 

at der er bal selvsamme aften p~ Strandvænget. 

DISTANCE: 16 km. +/- 5 km. alt efter lyst og kræfter. 

BEGRÆNSET ANTAL: 26 personer. 

Rochef: Lise McNamara. 
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Motions Roudvalget. 

Esrum Sø 
Det kendte vådområde midt mellem HØrsholm og Gilleleje vil i 

week-enden 15. -16. september være målet for ny,sgerrige 

Studenterroere. Fredensborg Roklub stiller både og klubhus til 

rådighed. 

Der skal ske forudgående tilmelding og på et traditionelt 

kaotisk bådholds-sætnings-symposium den forudgående tirsdag vil 

bådhold, transport, tidspunkter, forplejning m.v. blive lagt 

i faste rammer under myndig ledelse af vores motionsroehef. 

Programmet går i store træk ud på: 

- Transport til Fredensborg Roklub med offentlige og / eller 

private transportmidler. 

- Roning i adskillige timer. 

- Spisning, evt. efterfulgt a f en tur Ild i Fredensborgs 
natteli.v. 

- Søvn 

- Spisning 

- Roning i mange timer samt evt. mere spisning. Det er 
helt utroligt, så meget folk spiser. 

- Transport hjem igen. 

TILMELDING: Senest tirsdag d. ll. septemoer kl. 20.00 på listen ved 
Slyngelstuen. 

B~DEHOLD: Sættes tirsdag d. ll. september kl . 20.00 på verandaen. 

AFGANG: Aftales, når der sættes bådehold. 

HJEMKOMST: søndag d. 16. september kl. 18.00 ca. 

DISTANCE: SØen er godt 8 km. på den længste led, så der er rigelig 
plads til magelige motionsroere. 

PRIS: Der skal afsættes 100-200 kr. til transport og fortæring. 

Rochef: Lise McNamara. 

Mot. Ro-Udv. 
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WORLD CUPPEN BLEV 

AFSLUTTET. 

Finalen i kvindernes World Cup 

blev ikke uventet vundet af 

Vesttyskeren Tit ie Jordache, som 

læserne af DSR -bladet har set nævnt 

før. Jordache kunne drage hjem med 

en check på 7500 S. Fr., godt 30.000 

danske kroner . 

Hos herrerne var 50 l!) roere 

tilmeldt i single-sculler. 

Her var det heller ikke uventet: 

Yuri YClansen fra Estland, der kunne 

tage videre til Goodwill Games med 

en masse gode penge på lommen. 

DDR MED LUZERN FOR SIDSTE 

Vi så DDRs stærke mandskaber 

markere sig i Luzern for sidste gang. 

Kvinderne tog sig sikkert af sejren 

dobbelt-sculler, dobbelt-firer og 

otter . Dejligt var det at se nogle 

totalt afslappede og frie østtyske 

roere, der frit kunne slentre rundt 

efter løbene som det passede dem. 

Før i tiden var koturnen den, at 

lige så snart DDRs roere havde roet, 

var det ind en bus og væk fra 

robanen. 

Spændende bliver det at følge 

udviklingen, 

Tyskland, når 

indenfor rosporten 

de to forbund bliver 

slået sammen til et pr. 1. januar 1991. 

Mette B . Jensen 
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Dead-li ..... e på nceste 

klubblad er: 

15. septe.-nber! 

Laes bl.a. o.-n: 

Stude ..... ter.-natche ..... 
-Vil Polyteknikerne <rt1"er løbe af 

med Paraplystativet - eller får 
KU revance ? 

S'-/ane.-nøll e.-natchen 

-Kan vi vinde hovedparten af de 
udskrevne løb 7 
Hvad med bestyrelsesløbet? 
I år MA DSRs bestyrelse da kun
ne slå Kvikkerne, nu hvor formand 
Henning bliver på land ! 

H'-/ad sker der .-ned 

roningen 

netop nu ? 

DDR 

-Bladets redaktrice har været i DDR 
for at undersøge sagen. 
Læs om hvad konsekvenserne kan 
blive , når de to tyske roforbund 
bliver slået sammen til januar. 

Dan.-narks Mester

skaber ..... e 

-DSR er i Brabrand d. 15. september 
når årets D3nmarksmesterskaber af
vikle., . Hvordan vil det gå med vores 
nye roere - og kan de "gamle" stadig 
vise styrke ? 
DSR bakker op om genindførel5en af 
Forbundsmesterskaberne i inriggere 
for kvinder. 
Vi har , for første gang nogensinde, 
et hold med i 4-åres inrigger for 
kvinder. 

Langtu rsron i ng 

DSR ? 

- Vi håber på indlæg fra denne afde
ling af DSR. 

Klubbens udvalg 
I kr o nikken i juli-nummeret blev der anfØrt en række udva l g, 

s om efter undertegnedes mening har haft betydning for vor 

medlemsfremgang. Desværre var KØKKENUDVALGET faldet ud af listen 

under renskriveIsen. Redaktricen er for en gangs skyld fl ov. 

Ved nærmere eftertanke virker det urimeligt at gøre nogle 

udvalg vigtigere i denne sarrunenhæng end andre. Alle bidrager 

med en uundværlig del af grundlaget f o r klubbens liv. 

Fo r at råde bod på det skete fØlger her en over s igt ove r 

samtlige udvalg m. v. i DSR samt en fortegnelse over de 

Tordenskjolds soldater, der gør arbejdet. Som man vil se, er 

der tale om en del mennesker, og det er muligt, at nogle er 

inddraget i udvalgsarbejde uden at være nævnt her. Samtidig 

findes mulighed for, at nogle, der tidligere har deltaget aktivt 

i et udvalgs arbejde, har tiltrådt stillinger som "sleeping 

partners" og derfor egentlig ikke længere hØrer til i udvalgets 

medlemsfortegnelse. 

Sådanne unøjagtigheder er uundgåelige og uvæsentl i ge. 

BESTYRELSEN: 

Se bladets næstsidste side. 

INSTRUKTIONSUDVALGET 

Michael Hansen 

Kirsten Ringgård 

Helle Anette Nielsen 

Malene Has se 

INSTRUKTØRGRUPPEN 

Ro-instruktØrer 

Styrmands- instr. 

Langturs-sty rmands-instr 

Sculle r-instr, 

Andre 

laIt ca. 60 personer 

MOTIONSUDVALGET 

L:"se McNamara 

Lotte Torp 

Bjarne Engell 

Pernille Jørgensen 

Kim Andersen 15 

ROCHEFGRUPPEN 

10-15 personer 

KANINUDVALGET 

Helle - Birgitte 

Jonna Holdensgaard Nielsen 

Susanna Hansen 

Anette Jægerlund 

Per Erup 

Britta Hansen 

Helle Hvid 

Inger D. Euus 

Lillian Johansen 

Marlene L. Nielsen 

Mette Rasmussen 

l~orten HviEl 

Solveig N. Johansen 

Tina Hansen 

Torben B. Andersen 

Birgitte Nielsen 



KØ,,:'ENUDVALGET 

Erik F. Madsen 

Birgitte ~2. r sen 

Lene Hansen 

BARVAGTSGRUPPEN 

Admini s treres af Mads Pallesen. 

Antallet af me dlemmer er flydende. 

STYRMANDSLAUGETS BESTYRELSE 

Jens Peter Christensen (O.stm.) 

Hubert Ib Jensen (Kass.) 

Anette O' Rannje (Sekr.) 

LANGTURS UDVALGET 

Jeanette Veste rgaard 

Bente Kjøller 

Niels Engell 

Birthe Flamand 

MATERIELUDVALGET 

Erik K. Rasmussen 

Jørgen Foss 

Bo Kristensen 

Finn Kittelmann 

Svend-Erik Bjødstrup 

O-SEKTIONS STYRE 

Se bladets næs tsidste side 
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KAPRONINGSUDVALG 

Reiner Mode s t 

Jess Rasmussen 

J e tte Hejli SØrensen 

Bjarne Eltang 

Palle Rørsgaard 

Mette Bac h e r Jensen 

BLADUD'/ALG 

Mette Bache r Jensen (Ansvh.) 

Sus anna Hansen 

Bjarne Engell 

Susanne Age rsnap 

En hurtig sammentælling gi ver 

omkring 120 personer. Her er 

ikke indregnet kokke og 

bådslibere, da dette arbejde 

er omfattet af arbejdsordningens 

regler om en mindsteindsats i 

klubben. Ad hoc festudvalg er 

heller ikke med, fordi de så 

vidt vide s skifter fra gang til 

gang. 

Imidlertid er 

anfØrte 

steder. 

personer 

F.eks. 

ca. 

er 

1/3 af de 

med flere 

adskillige 

r ochefer også instruktØrer. Det 

giver ca . 80 mere eller mindre 

flittige udvalgsmedlemmer til 

at drive en klub med et 

medlems skab på over 800 aktive 

(= "Aktivt" kontingent). 

Bjarne Engell 

Et fornemt og bemærkelsesværdigt 

resultat i betragtning af at den nye 

danske komet først startede med at 

ro kaproning for godt et år siden! 

DANSKE VINDERE. 

Forinden havde de mange tilskuere 

overværet et super spændende løb 

i kvindernes letvægts dobbelt-sculler. 

hvor DSRs Regitze Siggaard sammen 

med Ulla Jensen Køge. serverede et 

rigtigt thriller-løb . 

De danske kvinder lå ret dårligt 

placeret indtil 1500 meter. På de sidste 

500 meter "tog fanden ved dem". 

og en rigtig flot slutspurt betød at 

de på de sidste par meter inden mål 

I"oede sig op og vandt løbet foran 

nogle stærke tyskere. der ellers havde 

haft det hele under kontrol på det 

meste af distancen . 

Vore stærke letvægts damer slog 

ligeledes sidste års VM-bronzevindere. 

så det blir' temmeligt sikkert meget 

spændende. når finalerne dame 

letvægts dobbelt-sculler afvikles senere 

på året på Tasmanien. 

ENDNU EN DSR-ROER TIL VM. 

Mette Bloch klarede sig også i fin 

stil gennem diverse indledende løb 

og semifinale frem til finalen 

kvindernes letvægts single-sculler. 

Mette viste dog ikke så 

overbevisende roning. som hun plejer . 

men opnåede en 5. plads et løb. 

der nærmest var opdelt i to afdelinger . 
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Der blev skrevet ro-historie i løbet. 

idet en sovjetisk roer for første gang 

nogen sinde var i finalen i kvindernes 

letvægts klasser . 

Sovjet og de øvrige østlande . 

har man aldrig rigtigt før ville 

anerkende letvægts roning. der jo 

hell e r ikke er på det olympiske 

program . 

Mette kunne således rejse videre 

til Goodwill Games i Seattle med en 

billet til endnu en drømmetur lommen. 

Det var aldrig kedeligt at være 

tilskuer Luzern . for i samtlige løb 

blev der vist roning . når det er aller

bedst. 

Masser af lækre opløb. der rigtig 

fik tilskuerne op på mærkerne. 

En del banerekorder blev der også 

sat ved årets europæiske 

hovedbegivenhed indenfor rosportens 

verden . 

Eksempelvis blev der vist rigtige 

feberløb herrernes dobbelt-sculler 

semifinaler . 

I første s emifinale roede et 

DDR -hold på 6 . 15.27. Den hidtidige 

banerekord var på 6.15.87. sat af 

Sovjet i 1988. 

Sandelig om ikke sidste års 

verdensmestre fra Norge . 

ThorsenIBjonnes . skar yderligere 

et pænt stykke af den netop satte 

rekord i deres semifinale. 

Hurtigste tid nogensinde 

6 . 13 . 61 I 

Luzern : 



LUZERN REGATTA 
- T retten hundrede kilometer syd 

for København i Schweiz - ligger 

Lu zern. Her danner anden week -end 

juli hvert år højdepunkt for alle 

kaproere i verdens eliten . 

Luzern er STEDET, hvor kaproerne 

bliver udtaget til 

Verdensmesterskaberne senere på året, 

så læserne kan nok regne ud at nye 

kaproere, senior B- roere og såkaldte 

sekundahold hold, der ikke er 

Suveræne nok herhjemme - ikke har 

meget at gøre i Luzern, når der bliver 

uddelt VM-billetter til de hold, der 

klarer sig gennem nåleøjet blandt den 

ypperste verdens elite. 

DSR pænt repræsenteret 

DSR var repræsenteret det 

schweiziske med følgende kompetente 

roere: Jens Mohr Ernst i herrernes 

letvægts single-sculler, Mette Bloch 

damernes ditto og Regitze Siggaard 

sammen med Ulla Jensen, Køge 

damernes letvægts dobbelt-sculler. 

De to sidstnævnte damer var inden 

L..uzern blevet udtaget til VM på 

baggrund af en række fornemme 

,-o-resultater gennem sæsonen. Mette 

Bloch og Jens Mohr Ernst skulle opnå 

at komme til finalen, før VM-billetterne 

var hjemme. 

Mette Bloch havde ligeledes opnået 

en række gode resultater gennem 

sæsonen, så det skulle være mærkeligt 

andet om ikke også HUN kunne tage 

videre, direkte fra Luzern til Goodwill 

Games Seattle, med en 

Tasmanien-billet i lommen . 
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- Mere spænding var der om 

vor nye stortalent Jens Mohr Ernst. 

Den beskedne sculler-roer havde OGSA 

klaret det ganske godt i forsæsonen, 

men kunne han stå distancen blandt 

alle de erfarne Verdensmestre og andre 

super-roere i Luzern ? 

Hele 46 (!) deltagere var der i 

Jens' es løb, hvilket i sig selv kunne 

give nok så meget sved på panden 

for Jens og træner Jess Rasmussen. 

På finaledagen, skulle et fåtal af 

danskere sammen med 11200 (!) andre 

tilskuere i 320 varme overvære om 

vore dygtige roere kunne klare 

skærene. 

DANSK OVERRASKELSE . 

- Jens Mohr Ernst lagde ud med 

en 3. plads i det indledende løb, hvor 

den tidligere verdensmester Wim Van 

Belleghem sikkert tog sig af 1. 

pladsen. 

DSR-roer>en 

semifinalen, 

opsamlingen vandt 

og kvalificerede sig ti I 

hvor den krævede 3. 

plads blev opnået. 

finalen. 

Hvem havde regnet 

af alle Jens selv . 

Som han udtrykte 

Jens var klar til 

med det? Mindst 

det umiddelbart 

efter semifinalen: "Jeg er hele tiden 

blevet overrasket over hvordan det 

er gået, men har lidt svært ved at 

fatte, at jeg er nået så langt!" 

Jens opnåede en fornem 5. plads 

finalen hvilket samtidig var 

ensbetydende med en billet til VM 

på Tasmanien. 

Den Internationale Københavns Regatta 

Tilskuere var der få af, da Den Internationale Københavns Regatta 

blev afviklet den første week-end i august. 

Småt med tilmeldinger var der ligeledes, s elvom vore stærkeste 

ro-kvinder fik rigtig 

verdensmestre fra DDR. 

god konkurrence af nogle tidligere 

Hvem kan 

verdensmester 

hamle op mod en olympiSk gUldvinder 

den kendte Jutta Behrendt, 

og 

der i dobbelt-firer, 

efterhånden har opnået en alder af 29 år og har taget det hele 

meget afslappet i 1990. 

Jutta Behrendt kunne dog sammen med en anden OL-vinder, 

Kristina Mundt, fremvise paraderoning i deres lØb - hvor deres 

arvtagere, to tredobbelte junior verdensmestre, var lige i hælene 

på de garvede DDR-kvinder. Vor letvægts dobbelt-sculler med 

Regitze & Ulla havde ikke rigtigt noget at skulle have sagt her 

over for de høje Østtyskere, med de bemærkelsesværdige dybe 

stemmer! 

Publikumsvenligt var det, at direktØren for Danmarks Rocenter, 

Niels Holmquist atter havde indfØrt 500 meters spurtløb for 

samtlige VM-deltagere. Det er noget mere spændende at kunne se 

roning over kort distance, modsat den normale distance, 2000 

meter, hvor man helst skal være forsynet med en god kikkert for 

at kunne følge roernes kamp fra start til mål. 

Samtidig var der udskrevet en publikumskonkurrence i form 

hvor man ved at af en tipskupon, 

vinderkombination fra 

præmier. 

spurtlØbene kunne 

have 

vinde 

den rigtige 

interessante 

DSR havde 

tilSkuerpladserne, 

åbenbart 

for vor 

flere "spillefugle" med på 

tidligere formand, Stig Rasmussen 

var så heldig at vinde et pænt parti "ALMARIN-FISKEOLIEPILLER" 

til længere tids forbrug. Bladets redaktrice var ligeledes heldig 

at vinde en timegevinst. Hun vandt en T-Shirt, hvorpå der står: 

"Mit hjerte banker for DANMARKS OTTER" (!) ( Med de otte flotte 

skelet-roere, der sidder på letvægts otteren, er det måske lige 

fØr at hendes hjerte nogen gange galopperer helt vildt, hvem 

ved 7) 
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Heldigst var dog vor eneste junior-kaproer-dame: Mette 

Andersen. Ud af samtlige tippere, havde Mette A. som den enste 

fundet frem til, hvordan rækkefØlgen på de 6 mandskaber ville 

blive i mål. Det blev til 6 lækre flasker rødvin fra KRs vinklub 

til DSRs dygtige tipper. 

DSRs kaproere markerede sig godt under regattaen, der iøvrigt 

blev optaget af TV-Odense til en times rigtig god udsendelse. 

Normalt får man kun ganske få klip at se på skærmen i ganske 

få minutter, men TV-Odense var ude fra tidligt morgen til sen 

eftermiddag om søndagen, hvor man udover nogle fyldige 

optagelser af senior A-lØbene også optog nogle gode indslag om 

ro-mate::-iel, interviews med den berØmte Jutta Behrendt og vore 

letvægts damer, interview med Bj arne El tang og Jens Mohr Ernst 

o.m.a. 

på et eller andet givent tidspunkt kan DSRs medlemmer få lov 

at se udsendelsen på video en af de mørke vinteraftener efter 

træningen. 

DSR-VINDERE: lørdag: 

Mette Hansen sammen med Tine fra SKJOLD i 2X, kvinder seniorAlI 

Regitze Siggaard med Ulla Jensen, Køge i dame letv. 2X 

Bjarne Eltang & Jens Mohr Ernst i 2X, herre senior A 

Teis Hansen & Niels SØrensen i 2X, mænd senior All 

Søndag: 

Rie SØrensen & Lene Anderson i dame senior All, 2X 

Bjarne Eltang & Jens Mohr Ernst i 2X, mænd senior A 

Teis Hansen & Niels SØrensen i 2X, mænd senior All 

Bo Vestergaard & Henning Bay i 8+, senior A 

Mette Bloch i ALMARIN-spurten over 500 meter. Mette fik lov at 

starte 30 sekunder før de Øvrige hold! 
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ORMEHULLER 

Ormen hin Lange - på en måde vort flagskib - har vist, at 

den ikke er nogen almindelig regnorm. Den bevæger sig med noget 

besvær på landjorden, hjemmevant på vandoverfladen og på det 

senere også under denne. på værdig akademisk vis blev der digtet 

et heltekvad om episoden. Ormen slap med et par brækkede ben 

og det, som i lange perioder var en relevant forteelse ved 

L-styrmandsinstruktionen, nemlig bordfyldningsøvelsen, har fået 

en renaissance, omend ufrivilligt. 

Alt dette er meget underholdende, for en tid. 

Jeg vil gætte på, at Ormens undergang i stille vejr, kun med 

et par velrettede dØnninger, har noget at gøre med dens lighed 

med et hyttefad. En tilstand, der har varet over et år. så synes 

jeg at brugen af den nærmer sig det problematiske. 

Som nogle medlemmer sikkert husker lykkedes det for os i lØbet 

af et par år at gøre DSRs synkefærdige flåde på 15-20 både 

næsten total t tæt te. Det skete med enkle midler, bl. a. 

hæfteplaster på den udvendige side. Hvorfor skal Ormen være 

stedbarn i den henseende? Er det fordi en tætning kræver 

medvirken af mere end to personer? Eller er det fordi vi ikke 

kan undvære det humoristiske syn af Mogens med pumpen ? 

Jeg spør' bare. 

Knud Mikkelsen 
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Sommeraften alene på vandet. 

En sommeraften alene på vandet. 
Det har næsten blæst uafbrudt i over 3 uger, og det har regnet -
dansk sommer,som vi tit kender det, og nu er juli snart slut; men 
det synes som vejret er på vej ind ~ en bedre periode. 
Jeg har siddet på min flade næsten r.ele dagen, men er endelig i 
klubben. Klokken er over 9, de sidste roere er kommet i land, det 
tynder også ud på terrassen , og tusmØrket begynder at indfinde 
sig. Men alligevel, det er nærmest clikvand, så skulle jeg ikke 
lige snuppe en sculler. 
Kl. 21.45 sætter jeg fra scullerpontonen i klubbens nye sculler 
Psi. Det er bare perfekt, ud af havnen og over SvanemØllebugten. 
Jeg har det hele for mig selv, de sidste vandskilØbere er væk, 
og et par dovne sejlere i det fjerne generer ikke. Der er næsten 
ingen generende dØnninger, så det går bare derudad med glid i 
båden og balance. Det er allertiders antistresskur. 
Alting har en ende, og mØrket nærmer sig mere og mere, så efter 
Hellerup havn vender jeg næsen hjemad. Det er bare fedt, for nu 
er vandet endnu en tand bedre. Det er med at se sig godt for, 
jeg holder mig tæt på kysten og ved nogenlunde , hvor der ligger 
bøjer, som det er en fordel ikke at kollidere med, men som er 
svære at se sent om aftenen. Der sejler en færge ind i Tuborg 
havn, men den laver forbavsende lidt dårligt vand. Jeg tager turen 
langs kysten i bugten, i stedet for at tage den lige vej. Ja og 
så er jeg hjemme igen, klokken er 22.30 - der brænder kun et 
enkelt sØvnigt lys på l.sal. 
Der er ingen dramatik, det er bare en aften, som der er alt for 
få af. 
Hvis jeg normalt ikke gik sent i seng, så ville jeg stå tidligt 
op og tage en sculler hver morgen, når vejret er til det, for på 
det tidspunkt er Øresund allerbedst. 
FØr kl. 7 er det tit meget stille, og der har ikke været nogen 
både til at ødelægge vandet. Men - livet er også andet end roning, 
så det må vente til en anden gang. 
Men hvis du er morgenmand mik, så skulle du prøve det. Det er fint 
i hele resten af sæsonen, og måske allerbedst i oktober, når 
sommertiden er slut, men morgenen stadig er lys. 
Hva, du kan måske slet ikke ro sculler? 
Det er trist for dig, for så mangler du en væsentlig ting i dine 
færdigheder inden for roningen. Hvis du imidlertid har gåpåmod 
og ikke er bange for en dukkert, så kan du sikkert lære det. Du 
behØver kun en enkelt dukkert, men kun hvis du kan æntre båden 
igen. Det er et must. 
Næsten alt, hvad du lærer som scullerroer, kan du bruge, når du 
ror med en åre, og klubbens scullermateriel har fået et stort lift 
i lØbet af de sidste par år. 
så bare kom an. 

Mogens Haut 
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MOTORBADSKVALER 
- Forleden afte n r oede jeg på Bag s vær d Sø . Vejret var pragtfuldt og der 

var mange b åde på søen - det var næsten som i de gode gamle d age. 
Når d e t des værre ikke var lutter idyl , skyldes det måden 

motorbådstræningen foregå r på , og e n generel manglende r espekt for 
færdselsreglerne på søen . Det efterfølgende er derfor ikke beretningen om 
de fortrædeligheder roerne udsættes for. fra udlejningskanoer • lystfiskerne 
eller rutebåde . Det er heller ikke et suk over de smalle baner og bøjerne. 
der lægges ud længe før og efter et kajakstævne. og som gør roning til en 
labyrintisk forestilling . 
Det er derimod måden vi som roere opfører os på og tager hensyn til andre. 
jeg vil skrive om. 

Faktisk er min opfattelse. at der tages et betydeligt størr e hensyn til 
os på Bagsværd Sø fra andre parter e nd v i måske fortjener. Søen er jo ikke 
forbeholdt os alene. og det er ikke kun trænende roere i kano/kajak. men 
også lystfiskere og andre. der nyder naturen enten i en udlejningsbåd eller 
langs søens bredder. det drejer sig om. 
Det jeg oplevede den dag var ikke et særsyn. det gentager sig desværre 
hver dag. 
Problemet er, at der kort og godt ikke var et hjørne på søen . hvor det var 
til at ro på grund af motorbådenes dønninger. Der var motorbåde og 
motorbådsbølger overalt. Vi nåede højst 200-300 meters roning før et nyt 
sæt bølger væltede båden . Men der var også larmen fra motorerne. som brød 
stilheden. 
Bagefter kunne jeg på bådspladsen og i omklædningsrummet høre flere af 
de trænende kaproere beklage sig over forholdene. men tilføjet en lakonisk 
konstatering . at sådan var det efterhånden blevet. og det kunne man ikke 
gøre noget ved. 
De skyldige var bar e q-5 motorbåde. hvor af kun e n var af katamarantypen. 
som laver ingen eller kun få bø lger . Resten var motorbåde af den sædvanlige 
bølgebrydende type. der rejser en syndflod af vand omkring sig og som af 
en eller anden grund har et højt støjniveau. Samtidig lå der ved rocentret 
q katamaranbåde ubenyttet hen . 
Jeg bemærkede at kun en enkelt træner viste en smule hensyn. og satte 
farten ned når der kom andre hold (end hans egne). 

En anden dag så jeg en træn e r i en motorbåd. der med fuld fart fulgte 
sine hold på bane 1 i retning mod starten. Hans hoved var konstant drejet 
'lO grader . hvilket nemt kunne have ført til en ulykke. magen til den der 
sidste år kostede en ung roer livet i USA. 
S ituationen finder jeg både kaotisk og dum. Trænerne har jo alle en naturlig 
interesse i at være i nærheden af deres hold. men at dette nødvendiggør. 
at alle følger alle hold overalt. og f. eks . så snart man er færdig med et hold. 
straks pendler solo til den anden ende af søen med fuld fart og larmende 
motor til et nyt hold. har jeg svært ved at se fornuften i. Det er i hve'rt 
tilfælde ikke til gavn for roerne - for det den ene træner med stort omhu 
bygger op. drukner straks i kølvandet fra den næste . 

Man kan derfor spørge: Hvorfor går trænerne ikke sammen og finder en 
fælles løsning på problemerne. 
Det eks. forbud mod motorbåde om tirsdagen er godt nok. men slet ikke 
tilstrækkeligt. Kunne man ikke aftale nogle fælles trafikregler for træning 
fra motorbåde. Eksempelvis (gen) indførelse af den regel om. at de sidste 
500 meter er motorbådsfri zone. Eller f . eks . at motorbåde der går tilbage 
mod start altid skal reducere farten. så der ikke produceres bølger. 
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C(S o ~~~æ(gJ@J~ 
Ha r du ly st ti l a t komme ud og r o i en 20 - åre r s båd (Ja . du l æste 

r i gtig t! )? 

Vi tager ud p å en se n -sommertur på Roski l de Fj o rd i en bå d , som er 

brugt i Dal a r ne til at ro til k ir ke i. Ida Ro s tgaard fra k i r kebåds

l auge t v i l vær e rorgæng e r. 

Ti d: 

Sted : 

Pris : 

Medbring : 

S l ut : 

IS 
Søndag, d . 9/9-90 , kl. Io 
Vi møde s på KØben havns Hoved baneg å rd ved Kr i ng l en . 

Kr . /..{0l- , som dække r togb i lle t ten ti l Rosk i lde. 

Madpak ke o g drik keva r er . 

Ca. kl. 

Såfre mt der i k ke me l der sig 20 roe r e (ka niner er velkomne!), v il r o e re 

fra ki r kebåds l auge t del t age. 

Rochef : Li se McNamara . 

Arra ngør : Ka t e Hy l d g aa r d . 

P.S . Se beskr i vel s e af k irkebåden ve d t ilmeldi ngs li st e n i ba re n. 

S i dste fri s t for t ilmelding t o r sdag , d. 6/9 - 90 k l. 18,00 . 
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Progranunet for gymnastikken bliver: 

Tirsdag: 4 hold (17-18.18-19,19-20,20-21) under ledelse af vor nye gymnastikinstruktør, 
John Larsen. 

Onsdag: 2 hold airobic (17- 18.30, 18.30-20) under ledelse af Bettina. Det første hold vil være 
low impact air~bic, en fO?TI for airobic, der er specielt sanunensat, sMedes at knæ og 
ryg belastes rrundst multgt, men udbyttet rent motionsrnæssigt er det sanune som 
"normal" airobic, s3 holder du dig tilbage p3 grund af ryg- eller knæproblemer, e, 
dette m3ske sagen for dig . 

Torsdag: I hold (17-18) for old boys under ledelse af Nynne. 
3 hold (18-19,[9-20,20-21) under [edeise af Hanne. 

Fredag: I hold Airobic (17-[ 8.30) under ledelse af Bettina. 

Vi starter gymnastikken tirsdag den 4. september, dog sMedes at kun det første hold hver aften 
kører i september mIDed. Fra tirsdag den 2. oktober går vi over til fuldt program. 

Som de, der kommer i klubben vil have bemærket, er ombygningen af verandaen i fuld gang. 
Desværre fIk VI en mmdre forsinkelse på grund af sygdom men vi håber at verandaen kan stå 
klar til brug i løbet af september mIDed. ' , 

Næste fase af ombygningen er udskiftningen af vort gamle, veltjente køkken med et nyt, der 
kan leve op til de krav, sundhedsmyndighederne kræver af et sådant. Som det ser ud lige nu vil 
denne ombygning .tage sin begyndelse den 2. oktober. Går alt som forventet skulJe det nye 
køkken stå klart til brug ved udgangen af oktober, hvem ved mAske kan vi bruge det ved 
standerstrygningen? 

Henning. 

KVIKM.'ITCH/ SVANEMØLLEMATCH : 

SIDSTE NYT! ! ! : 

I augustnummeret bragte vi reglerne og programmet for årets 

udvide de KVIK-match, Svanemøllematchen. 

Nu er det nøjagtige tidspunkt også på plads: 

TORSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 17.30. 

Vi ror fØrst de 8 lØb og siver derefter ind t il GEFION, hvor 

præmieoverrækkelser og indtagelse af forfriskninger finder sted. 

DSR's vindere af 4+ inrig/herrer fra '89 bedes være så venlige 

enten i samlet trop at indfinde sig hos formanden, så deres 

billede kan blive taget, eller at fremsende et vellignende 

gruppebillede til formanden, så vi kan få SEJRS- VANDRE 

ALBUMMET ajourført. ( Det har indtil nu været brugt een (1) gang) 

Bjarne Engell 
4 

En rationel tilrettelæggelse af træningen vil også kunne reducere behovet 
for brugen af motorbåde , og foregik trænerne med et godt eksempel, kunne 
det måske smitte af på de roere, der i dag har det svært med at følge 
trafik reglerne . Men det spørgsmål, der undrer mig mest er, hvorfor man 
fortsat bruger forældede motorbåde på Bagsværd Sø, når der ligger en række 
katamaraner ubenyttet hen , som er ideelle til formålet. Da denne båd blev 
udviklet til brug ved VM på Bagsværd Sø j 1987, var det hensigten at lave 
en båd som på en gang kunne bruges ved regattaer og til træning . 
Bølgeproblemet blev løst ved at bygge båden let og med to smalle skrog. 
Behovet for motorkraft blev derfor ret lille, og man kunne nøjes med en 
lydsvag motor på bare 15 hestekræfter. Der blev bygget ialt 10 både, 09 
de 6 ligger fortsat på Bagsværd Sø og benyttes stort set kun til kaproninger. 
Men i stedet for at bruge disse både til træning anskaffer og anvender 
klubberne fortsat traditionelle motorbåde, der laver bølger, selvom mange 
trænere og banedommere har sagt god for båden, og siden VM i 1987 er der 
ikke bestilt en eneste ny båd , af danske klubber eller regatta-arrangører. 
Jeg har på opfordring fremsendt pristilbud til regatta-arrangører i 
Australien, USA, Spanien, på disse både og føler, at det svigtende 
hjemmemarked har været som en klods om benet . 
Va r der siden 1987 solgt en 2-3 nye både om året. havde vi i dag haft en 
produktion til fast pris, og ikke bare et projekt. 
Men - hvorfor har rosporten ikke selv stillet krav om at alle motorbåde på 
Bagsværd Sø skal være af katamarantypen - det havde hvert fald været 
ti I roernes fordel . 

cafeudvalgsmøde 
CAFEUDVALGET 

(de, der laver mad tirsdage & torsdage) 

holder planlægningsmøde 

Torsdag d . 20/9-90 kl. 20.00 . 

Bjørn Borgen Hasløv 
Rof. "KVI K". 

Bar du lyst til at lave mad en tirSdag eller torsdag, så mød 
op. 

Cafeudvalget , 

husk kaninkagebagemøde 
KANINKAGEBAGEMØDE onsdag d. 26/9-90 kl. 20.00. 

MØd op og given hjælpende hånd, 
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TILLYKKE TIL METTE BLOCH_ 

der so~ eneste dansker vandt 

guld ved Goodvvill Ga~es 

Seattle. 

DSRs klubblad håber at Mette bringer os en god beretning fra 

turen overthere i næste nummer af bladet. 

Andre af DSRs kaproere har også klaret det fiol. 

Jens Mohr Ernst triumferede atter ved at blive nr . 4 ved Goodwill Games 

i Single-sculler. 

Jesper Poulsen opnåede, sammen med Peter Lund fra Lyngby, en 8. plads 

i herrernes letv. toer 'Jden styrmand 

Ande rs Brems, har som den første af DSRs juniorroere nogensinde deltaget 

både ved Nordiske Mesterskaber og ved Junior Verdensmesterskaberne, der 

foregik i 37 graders varme i skønne Sydfrankrig. 

Sammen med Jacob Nielsen Stevns blev det til en 3 . plads ved juniorNM og 

til en 9. plads ved VM 

Redaktionen håber på at også Anders bringer nogle beskrivelser fra disse 

internationale stævner. 

Lige! 
syder klubben af aktivitet. Folk begynder at komme tilbage fra sorrunerferie. Ny medlemmer, 
der skal instrueres, kommer stadig i stort tal. Styrmandsinstruktion og scullerinstruktion kører 
for fuld kraft. De almindelige roaftener er godt besøgt med en næsten tom bådehal som det 
hyppige resultat. 

Det er klart et sådant aktivitetsniveau kræver resourcer. Michael kan bruge flere instruktører, 
så hvis du før har instrueret, bedes du lægge din vej forbi mandag eller onsdag og give et nap 
med. Også styrmands instruktører og scullerinstruktører skal være meget velkomne. 

Kaproningsafdelingen, som vi selvfølgelig ser meget lidt til i SvanemøUen, forbereder sig i 
øjeblikket til Danrnarksmesterskaberne den IS. september på Brabrand Sø. DM er den eneste 
kaproning i sæsonen, hvor klubberne ikke må kombinere deres kræfter. Delle betyder, at 
mange nye sammensætninger ser dagens lys til denne regatta. Endnu ved 'ngen nøjagtigt, hvad 
der vil ske, men noget tyder på, at dobbeltsculleren fra Seoul dukker 0l' igen for at vise de 
unge, hvordan denne bådtype bør roes, juniorerne forsøger at enes om at danne en stærk firer, 
DSR 's deltagere på blandt andet letvægtsotteren går sammen om en ftrer , og mon ikke nogle af 
begynderne kunne finde på at prøve kræfter med inriggerroningen deræe dag. Intet er endnu 
sikkert, men det bliver spændende at se, hvad DSR alene kan stille af mandskaber. 

Den 13. september afholdes Svanemøllematch. Her skal roes om de traditionelle pokaler, 
BolchegJasset, Spejlet og Damepokalen af årets kaniner. Herudover er der løb for både herrer 
og damer i to-- og fire årers inriggere mellem de fire Svanemølleklubber. Michael står som 
leder af vort hold, så kom ned og deltag, gerne aktivt Ueg er sikker på, at Michael gerne arran
gerer udtagelsesløb i de tilfælde, der er flere hold, der ønsker at stille op), men også meget 
gerne som opbakning for roerne. Efter løbet er der sanunenkomst i Gefton. Nærmere om 
arrangementet på opslag i klubben. 

Et andet arrangement, der løber af stablen hvert efterår, er matchen mellem Københavns 
Universitet og Polyteknisk Læreanstalt . Denne match roes søndag den 2. september kl . 14 
med mål ved Arnaliehaven. Benyt det sandsynligvis gode vejr til se otterløb i havnen . Mette 
Rasmussen og Susanne Agersnap har arbejdet hårdt for at sammensætte hold til matchen. 
Præmien, "Paraplystativet" , står i øjeblikket på DTII. 

Midt i aktiviteten må vi desværre se i øjnene, at rosæsonen kun varer et par måneder til. Dette 
betyder at vinteraktiviteterne går igang. En af de største aktiviteter er som sædvanligt vinter
gymnastikken. I år bliver der I I gymnastikhold hver uge vinteren igennem. 

Sidste år oplevede vi, at især de første hold tirsdag og torsdag var meget overbelagte. Derfor 
forsøger vi os i år med en vis form for begrænsning i adgangen til disse hold. Alle, der er 
medlem pr. l. september 90 har lige som de tidligere år fri adgang til alle hold. Alle der melder 
sig ind efter denne dato har kun adgang til holdene tirsdag kl. 20-21, onsdag kl . 18.30-20, 
torsdag kl . 20-21 og fredag kl. 17- 18.30. Det er vort håb, at dette vil være med til at sprede 
aktiviteten. Du kan selvfølgelig også gøre en indsats for en bedre udnyttelse af holdene ved at 
planlægge dine gymnastikudfoldelser til at fmde sted lidt senere på aftenen. Restriktioner er 
ikke bestyrelsens livret, men vi synes ikke , at det er i nogens interesse at gymnastikken skal 
foregå i lag. Vi følger udviklingen og håber, at restriktionerne kan hæves. 

forts. 
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·Indaeldelse: Indmeldelses-girokort forefindes pJ kontorets dør i 
bJdehallen. Husk at udfylde kortets bagside. Indbetalingen dækker de 3 
første mJneders kontingent. - Gratis prøve inden indmeldelse: 2 instruk
tionsroture, eller l gang gymnastik. 
·l(ontingent: opkræves forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pJlægges et gebyr pJ 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket 
indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet 
det følgende kvartal. 
*Ua.eldelse: kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/ 7, l/la, og skal være DSR 
i hænde med mindst 3 dages varsel. Det er vigtigt at kunne dokumentere 
udmeldelsen i tvivlstilfælde. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale 
et girokort pJ nøjagtig kr 3.00 til giro 500 34 66. pJ den del af kortet 
som posthuset beholder (betalingsdelenJ anføres: "udmeldelse" , navn og 
adresse. Man bør i egen interesse gemme girokvitteringen, se nedenfor. 
·Obs. ikke auta.atisk ~ldelse ved restance: Man er medlem og kontin
gentpligtig indtil gyldig dokumenterbar udmeldelse er modtaget i DSR . Dette 
gælder uanset om man benytter DSRs faciliteter. Eksklusion vil normalt 
finde sted ved en restance svarende til 1/2 - l års kontingent . Restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i 
forbindelse .hermed betales af skyldneren. 

Ang. indØleldelse i peri ode n 1.9 . 90-1 4.91 og vintergymna.tik; e4!:lItyrehen har vedtaget begr~nsnl.nger for medlem.mer in dmeldt 
1 denn e periode. se o pslag. 
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Orienter:Lngsløb -1- 9 90 

Dato Løbstype Arrangør 

2/9 B S~Joldn .. sholm Rosbide 

5/9 B-nat Hornb .. ~ Plantage HSOK 

9/9 B Gnb S~ov Midt Holte 

12/9 B-nat Pr .. stevang Hillerød 

16 / 9 C VelOmetofte Køge 

19/9 SM-nat Stenholt Vang Fredensborg 

23/9 Gåsehus Ravnsholt ••• DSR 

30/9 B St .• Ll. Bøgeskov Hvalsø 

3110 Nat-stafet Burresø Kildeholm 

7110 B St. Dyrehave FarUM 

13/10 Minlcup Deltagere : DSR, Sorø, Hvalsø, Slagelse 
HOF, Lillerød og Ros~llde 

14/10 B Melby Overdrev Vinderød 

21110 B (SM) Grib Skov Mårum Hillerød 

28/10 B Esrum Ll11erød 

Tilmeldlng: 

GAsehusløb : Mød op melleM kl . 10 og 12 

0vnge løb: Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 11 (arb. ) 
Bredesvlnget 42 

(14 dage før) 2830 Viru", 42 85 86 05 (prlv) 

Medlenlsblad nr. 8 • September 1990 • 58. årgang 

Jens Mohr Ernst , DSRs nye stortalent roede sig direkte 

ind i verdenseliten ved den store Luzern Regatta . 

Læs om regattaen inde i bladet. 
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BORGERVffNGET 7'8 ST 
.2 i DO Ki3BENHAU;-.! B 

th- , lIlliard In,'I l'l \iI rorl,Jft(: 'II-! JI:1:l 

,Afc,,." ror OK <;1) I('{ II lcd ,kutll,., ln.<;f SIIId _ 

<; kltll . 0111 \ I n I.tl" r I nol .... xrk;et l ild 
II V:l !! t-:ur fdflll ,Mf/II hde[ rid Si""! 

O;r-:i.E'~tE'r:i.ngsl""b 1990 

Dato L"bstype Skov Arrangør 

4/ 11 B Grib Skov Midt OK 0st 

11 / 11 Jette .. il St. Dyrehave OK 73 

18/11 G4sehuB Ravnshalt DSR 

2/12 GAsehuB Ravnshalt DSR 

16/ 12 Julekispus Ravnsholt DSR 

Tilmelding: 

G4Behusløb: Kød op mel lem kl. la og 12 

0vrige løb: 

(14 dage før) 

3 baner p4 ca. 3 km, 5 km og B k. 

Johan Frydendahl 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 

Uf. 31 63 08 11 

42 85 86 05 

... 

(arb. ) 

(priv) 

1"clcfo llell kliner, h .... :'Id r"Ber 
(let "Mali' 

~odt. Ikke .,111" t:l'lIkPl 

som h:lU' 

MEDLEMSBlAD NR. 9 NOVEMBER 1990 

SÅDAN KAN MAN OGSÅ INSTRUERE NYE ROERE. 

MASKE EN TDe TIL DSRs INSTRUKTIONSUDVALG ? 

Pressefoto; Roinstruktion i Oxford, 14 . oktober 1 935.) 
Fra MBJs billedarkiv . ) 

58. ÅRG. 
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*IndmeLdeLse: Indmeldelses-girokort forefindes på kontorets dØr i 
bådehallen. Husk at udfylde kortets bagside. Indbetalingen dækker de 3 
første måneders kontingent. - Gratis prøve inden indmeldelse: 2 instruk-
tionsroture, eller l gang gymnastik. ~ 
*Kontingent: opkræves 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 / la, og skal være DSR 
i fiænde med mindst 3 dages varsel. Det er vigtigt at kunne dokumentere 
udmeldelsen i tvivlstilfælde. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale 
et girokort på nøjagtig kr 3.00 til giro 500 34 66. på den del af kortet 
som posthuset beholder (betalingsdelen) anføres: "udmeldelse" , navn og 
adr esse . Man bør i egen interesse gemme girok vitteringen, se n edenfor. 
*Obs. ikke automati sk udmeldeLse ved restance: Man er medlem og kontin
gentpligtig indtil gyl d i g dok umenter bar udmel del s e er modtaget i DSR. Dette 
gælder uanset om man b enytter DSRs faciliteter. Eksklusion v i l normalt 
f inde sted v ed en restance svarende til 1/ 2 - l å .;."s kontingent. Restancen 
vil om nødv endi gt bliv e inddr aget ved incasso. All e omkostninger i 
f orbindelse hermed betales af s kyldneren. 

Ang. i ndmeldelse i pe ri odrn 1.9 . 90-1 .4.91 og "in tl!!: rgymnaat1k : Besty re l ae n har vedtaget begr. n sn inge r f o r medlemmer i nd.eldt 
1 de nne pe:rl ode . S 4r: opslag . 
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vi kunne kun ro forbi det synkende mandskab - og endelig, efter 
yderligere 300 meters roning var vi i mål som vindere af 
dameklassen. DSRs veteranhold havde, ligesom Reiners, haft store 
problemer, hvilket kan læses andetsteds. Et norsk herrehold måtte 
også forlade en synkende skude og søge fast grund: på en 
fiskekutter! 

Eft€r løbet vankede der den traditionelle kolde, men meget 
velsmagende Blåbars Soppa. De forkomne, forfrosne, men lykkelige 
DSR-damer m. flere, kunne modtage deres guldmedaljer på 
præmiebroen, der bestod af en stabel gamle paller! 
En enkelt af damerne, også fra DSR, modtog som den første kvinde 
nogensinde, en bronzemedalje for at have gennemført Gøta Elv Rodden 
5 gange. 
Dernæst gjaldt det en tur til Renholdningsverket, hvor der altid 
er masser af varmt vand i bruserne - og efter badet - de store 
og lækre portioner: KØttbullar m. mos. 
Alene sidstnævnte gør, at man MÅ til dette marathon-stævne hvert 
år! 

Trods strabadserne, det forfærdelige vej r, masser af blodvabler , 
Ømme bagdele og (nærmest) bedØvede arme, mente damerne at det havde 
været en rigtig god tur - ja, årets højdepunkt - og at man sagtens 
kan klare sig godt i en otter, uden at man nØdvendigvis behØver 
at have nuværende eller tidligere landsholdsroere med i 
besætningen. Modsat sidste år fungerede dame-holdet socialt mere 
perfekt. Man havde den samme indstilling til tingene - og ingen 
følte sig bedre end den anden på holdet. 

Næste år er samme mandskab garanteret med igen ved starten i 
Kungalv, og det forlyder at INGEN af damerne godvilligt giver sin 
plads i otteren fra sig. 

Vi er ihvert fald blevet enige om, at denne tur gav blod på tanden 
til at træne otter ca. en gang ugentlig her i vintersæsonen. 
Mere skal der faktisk ikke til. 

Tak for en rigtig god tur. 

Dameotteren. 

P.S. vi skal hilse og sige, at de to danske herrehold nåede 
velbehDldne, omend lidt mere afkølede, tilbage til Danmark - og 

. at vi allerede har fundet pa årets julegaver til "de mænd, der 
ellers har alt": 

Reiner får en kasse fyldt op med tape og en lænsepumpe. 

f.10gens Haut får det samme + et bykort over Gøteborg, så han kan 
finde sin bil igen efter racet. Rygterne sige at Mogens vandrede 
rundt i Gøteborg i mindst en time, fØr han fandt dytten - og at 
hans hold, med anstand stod og ventede i deres gennemblødte tøj ... 

26 

Rosæsonen er slut. 

Delle behøver heldigvis ikke at betyde, at aktiviteterne i DSR er slut for i år. 
Vinteren er jo normalt den tid på året, hvor aktiviteten flyttes indendørs og selve 
klubhuset bliver mest flittigt benyttet. 

Selvom standeren er strøget, er der dog ingen grund til at lægge roningen definitivet 
på hylden. Vintermånederne kan stadig byde på mange dej~ge dage, hvor det absolut 
er muligt, at gå på vandet. Husk blot at overholde vmterronmgsregJementet, hvor den 
væsentlige indskrænkning i virkeligheden er, at man kun må ro I dagslys. VI regner 
også i år med at gennemføre den traditionelle kanaltur den sidste '.ørdag før JUl. Om 
vi beslutter at denne er den 15. eller den 22. december er endnu ikke fastiagi, men 
mere herom i næste nummer af bladet. 

Den store aktivitet i vintermånederne er gymnastikken, der allerede nu er godt igang. 
Er du ikke kommet igang endnu, var det måske en ide at møde op og prøve at forbedre 
din kondition. Et godt råd er at benytte et af de sene hold, da aktiviteten er heftig på de 
tidlige. Der bliver i år arrangeret løbetræning hver torsdag aften under ledelse af 
Asbjørn Torp, således at de, der foretrækker udendørs aktiviteter, kan få deres lyst 
styret. Se herom andetsteds i bladet. 

Også Orienteringssektionen har sin højsæson i vinterhalvåret. Har du ikke løbe! 
orienteringsløb før, kan det anbefales at møde op til et af de mange klubløb I 

Gåsehuset i Allerød. Har du blot lyst til en spadseretur i skoven, er du også meget 
velkommen på disse dage. I det hele taget er alle meget velkomne til at benytte vor 
dejlige hytte i Allerød. Se Orienteringssektionens program andetsteds i bladet. 

Af andre aktiviteter skal nævnes badminton, hvor vi atter i år har to baner i 
Svanemøllehallen hver lørdag formiddag. Banereservation foretages i klubben. Også 
motionsrummet og robassinet kan anvendes til at holde formen ved lige i vinter. 

Den 16. november afholdes den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal stå til 
regnskab for sin ledelse af klubben i den forløbne sæson. Vi regner naturligvis med, at 
du møder op og deltager i debatten. 

Du vil i nær fremtid modtage brev om arbejdsordningen. I lighed med andre år skal 
alle medlemmer, der har roet, lægge 8 timers arbejde i løbet af denne vintersæson o~ 
næste sæson i klubben. Delle arbejde kan bestå i mange ting. Bådene skal ordnes t!l 
næste sæson. Huset trænger til en kærlig hånd rundt omkring. Der skal bruges folk td 
køkken og bar. Der skal instrueres næste sæson. Der skal også næste ~ være ~n rovagt 
hver aften. Prøv engang at overveje, hvordan du bedst mener, at dme 8 lJmer ~an 
anvendes. Det kunne jo godt være at vi har overset aktiviteter, der burde komme md 
under arbejdsordningen. Forslag modtages med glæde. 

Men indtil videre, tak for en god sæson med stor aktivitet på alle fronter og på gensyn 
til vinterens aktiviteter. 

Henning 
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Fiskere, bundgarn og sejlere-._"----'-----_--------'--_ 
DENNE OVERSKRIFT "FALDT" REDAKTRICEN OVER I BERLINGSKE TIDENDE 

D. 6. OKTOBER. 

- MON IKKE OGSA VI. SOM ROERE- KAN DRAGE NYTTE AF DENNE 

ARTIKEL? 

Dansk Sejlunion. der repræsenterer omkring 60.000 fritidssejlere. har 

løbende i sæsonens løb holdt kontakt omkring et meget aktuelt og omdebatteret 

emne - afmærkning af bundgarnspæle. med lys eller på anden måde - et problem 

for sejlere i et meget stort antal indre danske farvande. 

Unionen kan nu meddele. at der er sket afmærkninger i den nordlige del 

af Fakse Bugt fra Rødvig til Fakse Ladeplads med i alt 12 lanterner. 

Farvandsvæsenet har derudover stillet krav om afmærkning af bundgarn ved 

Hesnæs Havn. Præstebjerg Rev. Samme væsen har givet tilladelse til 

lysafmærkning af bundgarn ved Klintholm Havn. Man har samtidig stillet krav 

om afmærkning ved Øer Maritime ferieby. ved Skagen og ved Grenå. 

Om dette så tilfredsstiller sejlerne er et helt andet spørgsmål. Debatten i 

nu afvigte sæson synes at tyde på. at man absolut ikke finder den ny 

afmærkning tilfredsstillende. 

Men i Søsportens Sikkerhedsråd. hvor man ligesom i Dansk Sejlunion holder 

nøje observation med udviklingen. har man kun konstateret få episoder omkring 

afmærkningen. 

Farvandsvæsenet tilråder. at alle faststående fiskeredskaber afmærkes uanset 

vanddybde. Dansk Sejlunion har gjort opmærksom på. at besejlingen i danske 

farvande ikke blot angår de ovenfor anførte måske 60.000 danske fritidssejlere. 

men et lige så stort antal gæstende fritidssejlere. 

Dansk Sejlunion er man en smule bekymret over. at det faktisk pålægges 

sejierne og disses klubber at gøre en akti v indsats fo r at få bundgarn 

afmærket. 

Det skulle nødigt skade sejlernes sædvanligvis gode forhold til 

erhvervsfiskerne i de pågældende områder. 

Sejlerne og deres klubber kan fortsat rette henvendelse til Fiskerikontrollen . 

Man erkender . at det vel aldrig har været hensigten at få alle bundgarn 

afmærket. men unionen ønsker fortsat "at have en finger på pulsen". 

Af Poul Møller 
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S~dste år vandt et stærkt norsk damehold over danskerne, og netop 
det hold skulle vi ligge ved siden af i startfasen. De norsk e damer 
forsøgte sig ellers med et smart, men usportsligt kneb. Man prøvede 
at "mØve sig ind" i midten af feltet istedet for at ligge på den 
bevilgede bane l ved siden af DSR. Det gælder nemlig om at komme 
bedst fra start (som i alle andre sportsgrene) og helst holde sig 
på midten af elven, da denne, efter kun 2 km. ' s roning snævrer 
ind og går under en bro, hvor kun et mandskab kan komme igennem 
ad gangen. 

Uheldigvis for de norske jenter, blev startskuddet fyret af, netop 
'som de forsøgte at presse sig ind, hvilket betØd at flere hold 
kom i karambolage med hinanden, mens DSRs damer lagde ud med en 
gevaldig kanonstart. 
De fØrste 2 km. skulle sammen med de sidste 3, vise sig at blive 
de hårdeste nogensinde. BØlgerne væltede ind over både og 
mandskaber - men takket være tapen prellede en hel del af den hØje 
sØ af på SLEIPNERs rigge, selvom der ofte kom nogle "skvæt", der 
ramte damerne på rygge og i nakker. Der røg så DE frisurer, der 
pænt var sat inden løbet! 
Det hele føltes som timer. Hvor f .. • .. blev broen dog af. Det var, 
som roede man alt hvad der kunne mobiliseres, uden at båden 
ligefrem flØj afsted. 
ENDELIG kunne vi ro under, som første hold af alle - og derefter 
ændredes vandforholdene samt vores roning sig fuldstændig. 

DSRs damer havde inden lØbet trænet sammen i otteren S gange og 
indrømmet - båden havde ikke på noget tidspunkt kørt HELT perfekt, 
idet man blandt andet havde haft store problemer med balance n, 
især i styrbordssiden. 

Lige netop her, på Gøta Elven, under løbet, begyndte båden 
sandelig at glide. Holdet begyndte at fungere optimalt, som en 
maskine der skulle drives fremad på den mest effektive måde. 

Tempo 28, godt tryk ude i vandet, åretagene fuldstændig ens 
- jo, dette her var en særdeles udsøgt fornØjelse og noget ganske 
andet end træningsaftenerne på Bagsværd Sø. 
Bagude blev afstanden til konkurrenterne større og større, det 
var som havde vi elven helt for os selv. 

Normalt plejer herreholdene, der starter la min. senere, at 
indhente damerne efter 12-14 km. 's roning, men der gik temmelig 
lang tid fØr det første herrehold var i sigte. Det var, som ventet, 
Lyngbys stærke hold med Reiner Modest & Co. Ud af Øjenkrogene kunne 
det anes, at Lyngbys båd lå temmelig dybt i vandet, da den 
passerede os - og styrmand Mettes kommentar var da også: "Jeg tror, 
de er ved at synke!" 

Ingen andre hold kom iøvr igt nærmere de to danske både, der 
efterhånden var ganske tæt på målet, Gøteborgs Havn. 
Atter blev vandet temmelig kaotisk. At skive årerne var næsten 
umuligt i de høj e bølger. Pludselig passerede vi Lyngbys herrer, 
der nu for alvor var ved at gå ned. 
"Har I et øsekar", råbte de febrilSkE. Vores medbragte røreskål 
fra Gøteborgs Roddforening blev kastet over til dem, men forsvandt 
i bølgerne . 

-. -
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i"ledens to af damerne kørte biler ind til målområdet i Gøteborg, 
riggede resten af holdet otteren SLEIPNER til. Belært af tidligere 
tiders erfaring med at synke i KØbenhavns Hav n, valgte damerne 
fornuftigt nok at sætte meget bredt tape på samtlige rigge, så 
bølgerne (forhåbentlig) kunne prelle af! 
Disse foranstaltninger blev udført til stor morskab for 
kaproningschef: Reiner Modest, der senere skulle komme til at ærgre 
sig over, at netop HANS hold IKKE havde fået samme "geniale" ide. 
(Dette vendes der tilbage til)! 

SÅDAN! 
- Eneste danske damehold umiddelbart inden strabadserne på Gøta Elven . 
Læserne bedes lægge mærke til, HVOR genialt damerne har tapet riggene 
på deres båd. En foranstaltning, der skulle vise sig at være guld værd! 

Der var ikke ændret synderligt på toiletforholdene siden sidst. 
Bet das til over 25 ottermandskaber - eller guds frie natur. Der 
blev vandet mange små fyr- og birketræer den dag. 

Klokken 12.00 skulle første afdeling, damerne, sendes afsted. 
Konkurrencen var nøjagtig lige så hård som sidste år, idet de samme 
hold mØdte til start - ni ialt, hvoraf nogle af holdene bestod 
af svenske, ognlorske landsholds roere og så, selvfølgelig DSR 
med lidt hjælp udefra! 
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Fornyet indkaldelse til 

Generalforsamling i Danske Studenters Roklub 1990. 

Henned indkaldes til ordinær genralforsamling ,jævnfør §8 i DSR's love 

fredag den 16. november kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden: 

l) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) Valg af fonnand. 
4) Valg af kasserer. 
5) Valg af sekretær. 
6) Valg af materielforvalter. 
7) Valg af kaproningschef. 
8) Valg af instruktionsrochef. 
9) Valg af motionsrochef. 

10) Valg af langtursrochef. 
11) Valg af husforvalter. 
12) Valg af 2 revisorer. 
13) Valg af repræsentanter til D.F.f.R. 
14) Særlige forslag. 
15) Eventuelt. 

ad pkt. 5): Bestyrelsen foreslår Bente Tholstrup. 
ad pkt. 6): Bestyrelsen foreslår Finn Kittelmann. 

Bestyrelsen foreslår genvalg til de øvrige bestyrelsesposter samt af de to revisorer. 

P.b.V. Henning Rasmussen 
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ROERNES FORVENTNINGER VED VM_ 

I disse dage afvikles VM ; roning på Tasmanien . 
DSR har flere deltagere med på det danske landshold. en udsendt 

pressemappe fra DFfR, kunne man læse om vore roeres forventninger til 
VM-deltagelsen. 

BO VESTERGAARD, 25 år, 173 cm og 67,5 kg. Læser iøjeblikket til 
bygningskonstruktør . Ror letvægts otter . " Efter at have vundet bronze og 
sølv ved VM, skal d e r stræbes efter guldet". Mener mulighederne er der i år, 
hvis alt går som det skal på det rette tidspunkt. Mener værste konkurrenter 
er: ITA,GBR,BRD. 

HENNING BAY, 25 år, 190 cm og 71 kg. Lægestuderende siden 1986. Ny på 
letvægts otteren. Forventninger : "At blive verdensmester". Værste 
konkurrent : IT A. 

JESPER WAHL POULSEN , 22 år, 188 cm og 70 kg . Studerende (HA-mat 1/9-90) 
Gartner 1987 -90. Reserveroer . Forventn inger: Semifinaleplads . 

HARDY OLESEN, 23 år , 186 cm og 73 kg. Automekaniker. Reserveroer. 
Forventninger: Semifinaleplads. Værste konkurrenter: NL,ES og ITA. 

METTE BLOCH-JENSEN , 24 år, 180 cm og 59 kg . Studerende (Markedsøkonomi) 
tidl. bankassistent. Ønsker inderligt en finaleplads, men vil he111ere ro om 
resultatet end spå om det. Værste konkurrenter: FRA,BRD,NL og BEL. 

JENS MOHR ERNST, 23 år, 185 cm og 77 kg. Stud.Polyt. Forventninger:: En 
finaleplads, værste konkurrenter: NL, BEL, NOR, IRL, AUS og CAN. 

MICHAEL FREI, 22 år , 190 cm og 69 kg. Maskiningeniør-studerende på DIA . 
Forventer en finaleplads evt. en plads blandt de fire første, helst guld, men 
de 9 af bådene i feltet ligger tidsmæssigt meget tæt. Værste konkurrenter : IT A, 
FRA og BRD. 

REGITZE SIGGAARD, 23 år, 170 cm og ca. 55 kg. Studerer til 
levnedsmiddelkandidat på Landbohøjskolen. Forventer i første omgang en 
finaleplads ved VM, og når den er opnået så en medalje i finalen. Værste 
konkurrenter: NZL(sølv 1989), BRD,(nr. 2 i Luzern), KINA og evt. som 
outsider, Sverige . 

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

TIL DSR_ 

T a k for boremaskinen som er taget flittigt i brug. Som det ses af 
b illedet, kunne "gamle" ro-venner i Rander s huske mig og havde r e jst 
åre rne. 

!icrtClig tak for 
opmærksomheden 
ved vort bryllup 
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Ni e ls & Helle 

l Fra Kungålv til GØteborg - ad vandvejen. 

De 20 km blev afviklet 

i det værste vejr nogen sinde. 

- Fredag d. 28. september satte en stor Citroen og en mindre 
VW-Golf kursen mod Gøteborg. 
Bilerne var fyldt op med ni friske damer, der skulle vise flaget 
ved årets GØta Elv Rodden, hvor man ror 20 kilometer Era Kungalv 
ind til Gøteborgs Havn. 
En tur for de seje men har man først en gang prøvet denne smukke 
rute i d e flotte efterårsfarver, ER man leveret! Det var da også 
39. gang, Gøta Elv Rodden blev afviklet - og med stor deltagelse. 

Som nævnt i sidste blad, skulle DSR være repræsenteret af tre hold 
i det svenske, en dameotter, en elite herreotter og en 
veteranotter. Desværre kunne vore elite-herrer ikke blive enige 
om træningsintensiteten før arrangementet, så man meldte af istedet 
for at forsøge at klare sig bedst muligt, hvilket andre hold hvert 
år prØver på. 

også damerne havde haft problemer, men det lykkedes da - 14 dage 
før at stable et rimeligt stærkt og erfarent hold på benene. 
Til gengæld havde veteranholdet vist ingen problemer. Med Mogens 
Haut som ankermand kunne de aldrende sagtens finde ud af at være 
med i Gøteborg uden større genvordigheder forinden. 

Summa Summarum. DSR var repræsenteret af et veteranhold: Geert 
& Jan Cederquist, Stig Rasmussen, Arnold SØrensen, Bo Christensen, 
Bjarne Sørensen, Mogens Haut, Ulrik Bang og cox. Peter 
Klug-Andersen, i gamle dage kaldet: Peter Klug-And! 

- Og dameholdet: Marianne Henney, Rie Sørensen, Charlotte 
Michaelsen, Jette M. Larsen, Mette B. J ensen, cox. Mette Andersen, 
al l e fra DSR. Lillian Bruhn, Hellerup, S:usan Hansen, Fredensborg 
og Britta Graae, KR. 
Ligeledes deltog DSRs kaproningschef, Reiner Modest, på sit 
sædvanlige stærke vinderhold fra Lyngby Roklub. 

Damerne valgte, modsat herrerne, at tage til Gøteborg alle r ede 
fredag aften for at være udhvilede til lørdage ns strabadser. vi 
havde atter fået l o vning på det splinte rnye og lækre klubhus, der 
tilhØrer Gøteborg s Roddforening, og modsat sidste år, h vor det 
tog halvanden time at finde frem til dette pragtfulde sted, k larede 
de dygtige damer det på tyve minutter. Huset ligger i yderkanten 
af GØteborg i et meget smukt naturområde, og faciliteterne var 
p e rfekte. I år havde vi hele hytten for os selv, hvilket var 
temmeli~ hyggeligt. PØnser nogle af DSRs langturs-, motions-, 
eller kaproere iøvrigt på at tage til Gøteborg, da ret henvendelse 
til DSRs r e daktrice , der kan skaffe yderligere oplysninger om 
huset. 

Veludhvilede lørdag kunne holdet konstatere at vejret udenfor ikke 
j ust var det mest perfekte til roning. Der var heller ikke meget 
bedre ude på bådepladsen i Kungalv, hvor det stormede temmelig 
kraftigt - o g desværre den f o rkerte vej, så der skulle pukles i 
den hårde modsø og samtidi g skulle d e r satses på ikke a t SYNKE! 
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Lidt af hvert. 
DSRs VINTERAKTIVITETER. 

T irsd age : Gymnas tik v . John W. Larsen 
17-18 , 18-19, 19-20 og 20-21. 

Onsdage : Aerob ic v . Betina Wendel boe 
17-18. 30, 18 . 30-20 . 00 . 

Torsdage : Gymnastik for Old - Boys v . 
Nynne Ly k ke Han s en , 17-1 8 

Fred ag : 

Desud en : 
Torp . 

Gymnastik v. Hanne Peters e n 
18-19, 19-20, 20-21 . 

Aerobic v . Bettina Wendelboe 

LØBETRÆNIN G v. Asbjørn 

T OR SDAGE kl . 18.00 . 

,**-:k * ",**,,******* 
DET BLlR' NOG ET AF EN WEEK END!!' 

- Er d e r nogen, d e r er he lt VI LDE 
efter at f å at vid e , hvornår der afv ikles 
Danmar k smesterskaber i ron ing i 1991, 
kan fø lgende opl yses : 

Der er DM 
Bag svær d Sø 
s andelig om 
af vikles dag e n 

d . 14 . septemb e r på 
DS Rs hjemmeb ane og 

ik ke Efterår s kap r oningen 
efter d. 15. sept emb e r! 

Der bliver noget for vores k aproere 
at se til - og d a disse s amtidig p lejer 
at afslutte Dan marks mesters kaberne med 
mane r ved en kæmpefest (bli r' d et i 
DSR?), er det he lt spænde nde om d isse 
racer roere atter kas ter sig ove r så 
mange løb ved Efterårskaproningen som 
s ædvanligt . 

* *** * *** *** 
ROTE KNIK 
meget ~ 

kan man ald r ig læ r e for 

l nstrukt ionsudvalget arrangerer e n 
videoaften om rotek n ik, som t r æner Jess 
Rasmu ssen fo rtæller os n æ r mere om. 
Andre end instr uktøre r ne kan også have 
g læde af at se videoe n. 
Mød op : 

ERGOMETER - VERDENSRANGLISTE. 

Hver t å r ser verdens bedste roere frem 
t il r e kor dli s t e n i Concept II Er g omet er . 
Dette års rekord for de 2.500 mete r 
er : 

KVIND ER 

Mac Henry,9 USA 
Chris ti ne Cook , 19 US A 
Kath r in Boron, 20 DDR 
Ph ill ipa Baker, 26NeW Z. 
Ellen Pazdzior , 32, Can 
Holli Beck, 43 USA 
An n Strout, 52 US A 
Betty Goeres ,65 USA 

u nd er lO 
10-19 
20-29 
Letv , 
30-39 
40- 49 
50-59 
60 -69 
70- 79 Ger t r ud e Lowther,71 USA 

MÆND 

Joh nnie Wade, 9 
Ch ri s Sah s , 19 
Detlef Kirchoff , 25 
Ron Birnbaum, 25 

u nder lO 
10-19 
20-29 
Letv . 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-89 

Pe r tti Kar ppinen , 37 
Ken Foot e, 41 

AveriII Lau ndon ,51 
Sam Danie ll, 60. 

Joe Clinard, 71 
Elred Halsey , 80 

US A 
USA 
DDR 
US A 
FI N 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

16 :-30 9 
8 : 46 . 1 
8 : 27 2 
8 :55 .3 
8 :57 .0 
9 : 19 .4 

l O: 10 .1 
11 : l l . O 
12: 16 .9 

13: 00. 9 
7 : 35. 1 
7 : 20 .6 
7 :55 . 7 
7 :22 . 7 
7 :44 . 7 
8 :08. 6 
8 :49 . 0 

10 : 06 .6 
12: 20.2 

DSR har OGSA nogle ergometre man kan 
teste s ig selv i . 
lad os høre om medlemmerne laver 
r ekorder i d isse. 

D ead - li n e: på D S R s 

k l ubblad: 

18_ n oV'ernber 1990 

ON S DAG D. l!L NOVEMBER-l_ DSR_", 
kl . 20 . 00. ( '---

* ******--**C-.. .--' 
sA S KAL DER KR YDS l KA LENDEREN 

IG EN 1. 

Førnæv n te 
a r range r e r det 
" Kan indræber- kursus" 

Det foregår fra 3 . -5 . ma j . 

t1/ 22 

M O T ION S R ONI N G: 
Så.d.an. gik. 1 9 9 0 _ 

OPGØRELSE OVER ROCHEFGRUPPENS OG MOTIONSUDVALGETS ARBEJDE I DEN 
FORLØBNE SÆSON. 

Sæsonen strakte sig ov e r 30 uger fra uge 14 til o g med uge 
44. 

' Klubbe ns officielle foranstaltninger for at fr emme motionsro ningen 
i denne periOde kan opgøres s åledes: 

ROCHEF - VAGTER: Der ha r ikke være t r oche f er i ok tob e r me n e l l er s 
har der været sat v agter til ca. 75 tirsdage, t orsdage og sØndage. 
vi har ikke nogen opgørelse over, om nogle rochef e r e ventuel t 
e r udeblevet fra en v agt, men det er vores indtryk, at ordningen 
er ret p å lidelig. 

FÆLLES MOTI ONSTURE : Ud af de 30 uger har 9 i april og oktober 
været siet fra på f o rhånd s om uegnede til planlagte ture p. g . a. 
vejrforho ldene og den forventede t ilslu tning . I løbet af de Øvr i g e 
21 uger har der være t planlag t 15 arrange menter . De fles te af 
de øvrige uger har været optaget af andre arr a ngemen ter s å s om 
pinselangture , sommerferie , studentermatc h, kanindåb eller 
begynderlangtu r til Sa ltholm. De r har altså bort set fra 
s ommerfe rien været tilb ud t arr ange menter næsten hver eneste uge 
i sæsonen. 

Statistiken for de planlagte ture er følgende : 

1 månes k instur aflyst p.g . a . vejret 
2 måne s k i nsture aflyst p.g . a . manglende tilslutning. 
l badet ur aflyst p . g.a. s j usk fra udvalgets side. 

De resterende 1 1 ture blev genne mfØrt med et gen nemsnitligt 
deltagerantal på 21. 

ANDRE ARRANGEMENTER; Der 
kaninorienteringsmøde med 
ve lforberec..t fra udvalge t s 
en succe s. Vi vil overveje, 
et i l øbet af en s æs o n. 

b lev i maj måned hol dt e t 
omk ring 60 deltagere . Mødet var 
s i de og vi mener selv, at det ble v 
om der er mening i at ho lde mere end 

Som e n ny skabelse h ar der 3 (to) gange været h o ldt noget, vi 
selv f oretrækk e r a t k a lde hjælp til selvh j ælp for styrmændene , 
meden s Be nte Kj Øl l e r k aldte d em r azzier. Re s u ltatern e var s om 
må s ke bek e ndt en mængd e udb e d rede småsk ade r med e t minimum a f 
f o rsinke l se for b esætninger ne, forsinkel s e r som de a l ligevel selv 
skulle h a ve brugt til smår epara t i onerne . Bente Kj øllers 
k ommentarer giver imidlertid anlednin g til e ndnu engang at t age 
vores uddannelse af roere , sty rmænd og langt ursstyrmænd op til 
kri ti s k vurdering. Bl. a. er l a ngturserfaring jo en af d e bedste 
måder, hvorpå man kan gøre roerne bevidste om v i gtigheden af 
pålideligt materiel o g hvor nemt det er s elv at f o r e tage 
r: e parationer. 

Mo tionsroudvalget vil i løbet af vintersæso nen ove rveje, hvilke 
ændringer o g forbedringer vi kan gøre for at øge tilslutninge n 
til søndags t u r ene og i det hele taget få fordelt mo tio nsroni ngen 
mere jævnt over ugens d a ge. 

Mo tions r oningsudva l get. 

7 



OSR til VM i Italien. 
Nej, det e r pral, i 
mæssigt o ldboys l girls 
s tørste af slagse n, 
s elvtilliden af. 

virke l i gheden er der bare tale om et kæmpe
':ræf ( 217 lØb!), men da det nu er årets 
kalder v i det VM, når vi skal stive 

Mærkværdigvis v ar kæmpeklubben DSR kun repræsenteret ved 
undertegnede, som endda blot var reserve ( forstærkning ? ) for 
begynderårernes med- og modstandere fra Roskilde. 

Arrangørernes indsats er ikke noget at skrive hjem om men sØen 
mellem Viareggio og Pisa gjorde sig bemærket ved at være stor og 
åben med e n side / medsØ på mellem li 4 & 1/ 2 meter, og det er meget 
for en outrigger, når bølgelængden samtidig er så lille, at riggene 
på a lt hvad der er mindre e nd en otter tager hver eneste sø. 

Nå, men ud over at v i havde det meget hyggeligt, skulle vi j o 
o gså ro. 

De to otte rløb, jeg var taget ned for at ro, gik egentlig ret 
fint men det er surt at blive nr. 2 hver gang, især når det er 
med henholdsvis 0,2 og 1,2 sekunder - dommeren må sgu have taget 
f e jl i det første lØb! 

'fil s å dan en regatta e r der altid nogle, der ikke møder op s om 
a ftalt, så jeg fik to ekstra lØb som substitut for en peruvianer. 

Fredag r o ede jeg dobbelt-sculler med Johnny ( Petersen) fra 
KVIK, men selv om vi riggede op og op kunne vi ikke komme fri af 
sØerne, så vi måtte nøjes med en 3 . pladS selvom der helt klart 
var basis for noget bedre. 

Lørdag i dobbelt-firer med Ole Bloch og Leif Browall ( 
Angelholm) gik det bedre. Selv om vi havde tapet de utroligt mange 
rigge og lavet bølgebryder i stævnen, stod vandet ovenind i 
hovedhøjde så - v i var gennemvåde fra top til tå og båden var 
bordfyldt, da vi nåede præmiebroen. Men vi vandt altså og DSR fik 
årets første "VM". 

Nu vente r vi bare på at Bo, Henning, Mette, Regitze og Jens 
skal gøre det efter på Tasmanien - de får nok bedre vejr men også 
hårdere konkurrence. 

KaptaJnen 

til hØjre 

'.Ted et 

t ogskift 

p å vej 

ti ::' 

I t alien. 
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SPORTEN DDR. 

Den sportslige pragl'Tlat i sl'Tle. 

- Da DDRs Sportswunder slog igennem sidst i tresserne. blev man meget 
naturligt særdeles interesseret i. hvordan man med et befolkningsgrundlag på 
knap 17 mil!. kunne klare sig ligeså godt i adskillige s portsgrene som USA og 
Sovjetunionen med deres 10-20 gange store befolkning. 

Mens træningsrnetoderne for topfolkene ikke uden videre blev oplys t. fo r talte 
man gerne. at man gjorde meget ud af at fremme massesporten: folk skulle dyrke 
idræt med jævne mellemrum. 
"Jederman an jedem Ort - jede Woche mehrmals Sport" . 
For nu at næv ne de kendte Ubrich t - ord. 

Men for at skabe virkelige topfolk. skulle der begyndes tidligt. 
Træningsmulighederne for skoleungdommen blev forbedret. og man s t art ede 
danneisen af sportsskoler for børn og unge over hele landet. Disse "Ki nder' 
und Jugendsportschulen" var e n af de væsentligste forudsætninger - om ikke 
den væsentligste - for ska belsen af DDRs medaljetagere. Fremgangsmåden med 
at passe og pleje talenterne fra barneårene havde man lært af russerne. men 
DDR har med tiden næsten opnået større succes med metoden end læremesteren. 

I hvert af DDR s 14 distrikter ("Bezirke") og i Ber lin fandtes Kinder - '.Jnd 
Jugendsportschulen. som optog de børn. d er i deres før ste skoleår havde vist 
særl ige evner i id r æt. I svømning og skøjteløb begyndte man i sports skolen i 
5. klasse eller tidligere. i atletik i 7. klasse. 

Børnene boede på s kolerne. og disse havde elever fra hele DDR . fordi de 
i et vist omfang delte sportsqr enene mellem s ig. 
Der trænedes flere gange dagligt . og t r æ ningen foregik ime llem ~ller ~ter 
timerne i de øvrige fag. Den afslutte nde s tude nt ereksamen blev forsm~et I et 
år fordi der ikke skete nogen begrænsni ng i under v isningen i de øV rige fag. 
D;t accepteredes heller ikke. at man sløjed e af i disse t il fo rdel for spor ten. 

Hvis ens sportsresultater berettigede til det. kunne man bl ive medlem i den 
sportsklub. som skolen var knyttet til. og her kunne man fo r tsætte efter endt 
skolegang . Kl ubben f ik således en st o r del af sin ti lgang f ra skolen . 

Det var fra sportsklubberne. DDR s absolutte topfolk kom. og her tog man ikke 
begyndere . Ville man begy nde at dyrke sport. måtte ma n starte i et 
"Sportsgemeins chaft" . Også herf ra g ik kun de bedste v idere til s portsklubberne. 

Spor t og poli t ik kan ikke adskilles. prok lameredes det fra officielt hold i DDR. 
og sportens betydning for republ ikken nævnedes da også v ed enhver given 
lejlighed. 

Den sport lige succes har v æret et væsentligt middel for DDR til at opnå 
a nerkendelse. både formel t folkeretligt. men også i mere direkte betyd n ing. 
Ik ke mindst den ofte nedladende beh andling f ra naboen i vest var medv irkende 
årsag til s kabel sen a~ en kollekti v bevid sth ed ; ma n v il le vise de m - drUben -
og det har man gjort. også på and r e område r end det spor t s lige. 

"SPORT ER IKK E NOG ET MAL I S IG S ELV. ME N ET MIDDEL TIL AT NA ET 
MAL". (Erich Honecke r i 1952. da han v ar formand for ungdomsorganisationen 
F DJ. Freie Deutsche Jugend ) . 

MER E O M D D R-roernes fr e l'Tltid 

nr . a f klubblade t . 

21 

n ce s t e 



SPORTEN DDR _ 

Roeren: T horoas Langes skcebne_ 

_ Ve rdensmester- og OL-guldvinder i single-sculler: Thoma s Lange vil , endnu 
engang , efter en familietragedie , forsøge sig: Nu ved VM på Tasman ien og -
0m to år - ved OL i Ba rcelona . 

Arets World Cup-løb single-scullere blev afviklet uden den stærke 
østtysker, Thomas Lange. 

"Lange skal færdiggøre sine medi cinstudier" , hed det sig - men historien 
var en ganske anden . 

Læs i det følgende om Thomas Langes skæbne siden Berlin Murens fald. 

V ed bredden dykker 
blishøns 
vandoverfladen. 

ned 
fire 

under 

I den n æ r liggende birkeskov 
larmer kragerne . 
Herlig idyl v ed Elster-
Saale-Kanal, Halle (ti d l. DDR). 
"Fertig? Los !" b røler mande n 
i motorbåden og sk ærer med sin 
skarpe s temme ind i s tilheden. 
I den smalle kaproningsbåd griber 
fi r e mandearme årerne, som 
g jaldt det afs lutningen på en 
OL-fi n ale. "Fuldt tryk I" 

T r æneren i motorbåden er Lotha r Tr-aviel, rotræner ved SV Halle , en af 
verdens bedste inden for sit felt. I dobbelt-sculleren sidder Stefan Ulrich & 
Thomas Lange, OL-vinder i 1988, - Verdensmester 1987 & 1989, Verdensmester 

dobbelt-sculler 1983 & 1985. 
Efter 250 meters roning råber Traviel: " Stop, pause første gang . " 
I disse dage er Ulrich og Lange ved VM på Tasmanien - som favoritter i 

dobbelt - sculler-. "Forrykt", siger Lange hovedrystende . Forrykt er det. For 
12 måneder siden ville jeg ikke deltage i en eneste regatta mere. 

For et år siden havde han taget afsked med roningen på grund af sine 
medicinstudier . 

I august genoptog han træningen, " For jeg må jo se, om jeg gennem sporten 
kan gøre nogle sponsorer interesserede i at støtte mig. Vi er fire i familien der 
skal forsørges, så måske kan jeg gøre det på MIN måde." 

Næste start: Fertig? Los!" Igen kommer denne drønende kommando fra 
træneren. Traviel herser med Thomas Lange, men er ellers ikke særlig 
meddelsom om den stærke roer. "Faderens selvmord - det har han selvfølgelig 
med sig i sit indre, også selvom man ikke mærker noget til det." 

Tilbageblik: 
I Suhl, DDR, residerede dengang en Stasi-chef: Generalmajor Gerhard Lange. 

februar skød han sig med sit jagtgevær - depressioner, alkohol! 

I sønnen, Thomas, sidder der efter, hvad der dengang skete, en klump i 
halsen og sandsynligvis også nogle dybe ar i sjælen. Hvad nytter det nu , at 
han allerede dengang prøvede at få sin far ud af problemerne gennem masser 
af lange samtaler ? 

I det hele taget vil Lange kun tale om sine sportslige mål. 
"Til næste år v il jeg igen s idde i single-sculleren", siger han, og naturligvis 

ogs'å ved de Olympiske Lege i Barcelona, 1992. Der vil jeg vinde min anden 
guldmedalje . " 

Rene ord for pengene, ren erkendelse og sikker planlægning. 

Lange hæver venstre åreblad som en hilsen, smækker årerne i v andet og lægger 
fuldt tryk i di s se. 

Ved bredden v iser de fire blishøns at idyllen stadig er total. 

- mette B . J . -
20 

Attenzione bambino! 

Arets DSR sk i tur går i,:'til Wagrain, s om ligger smukt plac e re t 

i de ø s trigs ke alper . Stedet er valgt fordi sk i -terrænet , s om 

iøvrigt er Europas s tørs te, giver mulighed for både at stå p å 

alpin og langrend på all e niveauer . Fordelen er s åledes , at du 

får mulighed for at tage på skitur med venner og bekendte s elvom 

niveau for s kellen er s tor uden at det dermed bliver kedeligt. Af 

den foreløbige deltagerli s t e ka n det r øbe s, a t der e r flere 

nybegyndere imellem, men også mere erfarne har valgt Wa grain i 

å r 

Vi har indgået en s peci alafta l e med SamSki, de r b e tyder at v i 

får ekstra god raba t , samt eget pens i onat ( gas tha us) s å fremt vi 

bliver mi ns te 25 deltagere. Ders om du Øns ker at tage en ven med 

uden for DSR, er dette natur ligvis også mu ligt. 

Vi tager afsted med skilØberen (futtog) fredag d . 1 / 3, o g er 

fremme næste formiddag kl.1000. Om bord i toget vil der blive 

serveret dejlig mad og vin. Vi har naturligvis liggeplads er, men 

derudover er der også festvogn (dans mv.) , hvor der er mulighe d 

for at varme lårbas serne op til lørdagens debut på plankerne. 

Vi er hjemme igen s øndag d. 10/ 3 om eftermiddagen. 

Prisen for dette arrangement er ca. kr. 3.600 , - og prisen 

inkluderer; 

* transport med fuld (hik ) f orplejning 

* hotelophold med frUestUk (bacon og mUsli) 

* liftkort til 8 dage !! 

* uforglemmelige oplevelser 

Der betales et depos itum i lØbet af november, og res tbelØbet 

betales en måned fØr afrejse. 

Se endvider e opslag og tilmeldingsliste på verandaen , hvor også 

du kan skrive dig på. Du er velkommen til at kontakte nedenst å ende 

for yderligere oplys ninge r 

Med v e nlig hil s en Jesper Andersen 

Ole Dam Petersen 
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Med Anders Brems til NM og VMr 
H er er en forsinket beretning om to ture, hvor de danske farver skulle forsvares på 

robanen . Efter at Jacob Nielsen fra Roklubben "S·levns" og jeg var blevet udtaget på 

Brabrand Sø til junior-NM, var næste mål at sikre en udtagelse til junior-VM. Udtagelsen 

blev sikret ved den store internationale regatta i Amsterdam, hvor vi om lørdagen 

erobrede 2. pladsen i 2X, Senior B og om søndagen fik vi t ilkæmpet os l . pladsen i 2X, 

junior A. 

Alt på denne tur var perfekt. når man ser bort fra vejret. Indkvarteringen var perfekt. 

og maden p å hotellet var over den sædvanlige roerstandard, dog var der den biting, 

at man skulle afsætte et par timer til at s pise aftensmad, da tjenerne tålte sammenlig

ninger med en snegl! Et par dage efter hjemkomsten fik vi af vor træner Palle Rørsgaard 

at vide, at udtagelsen til VM var i hus. 

Torsdag d. 19. juli var der afgang til 
Finland, som denne gang var vært for 
junior NM. Med en gammel B . B . Bus , 
som absolut havde set bedre dage, tøffede 
vi mod Stoc kholm , hvorfra vi skulle sejle 
til Finland . I TammerforsJTampere. som 
var værtsby for NM, blev vi indlogeret 
på en sportsskole. Gode forhold og 
masser af mad. T uren var yderst 

Det danske junior landshold ved VM 

Aiguebelette . Anders Brems ses ba-

v,ellykket. når man ser bort fra Jacobs 
og min placering, da det kun blev til 
en lidt skuffende 3. plads efter Norge. 
som tog guldet. og Sverige. Danmark 
vandt samlet junior NM, men kun et point 
foran Norge . .c..f danske sejre kan 
nævnes ; for piger; ijx - og 1 x og for 
drenge; ijx- og ij- . 

10 

Trænger du til at få nye impulser til din instruktion? 
Mange instruktører har efterlys t en form for efteruddannelse, hvor de kunne får nye ideer til 
deres instruktion. Derfor arrangerer vi nu - som noge t nyt· nogle aftener, hvor fors kell ige 
emner med tilknytning til instruktionen vil blive taget op. 

I den kommende vinter, har vi fastsat følgende arrangementer: 

14 . november kl . 20.00: 
Video om roteknik (IvanofJ) v. Jess 

/2 . december kl . /9 .00: 
Rotaget, robassin 

16 . januar k1.l9 .00: 
Roergometret - hvordan virker det , hvordan bruges det? 

27.februar kl . 20.00: 
Klubbens historie v/Michael Lessing og Michael Hansen 

27. maris kl . 19.00: 
Gennemgang af den nye romappe (håndbog for instruktører) samt introduktion til sommer· 
sæsonen. 

Tilmelding: 

Det er normalt ikke nødvendigt med tilmelding. Imidlertid vil der på nogle af aftenerne blive 
arrangeret fælles spisning - og i den forbindelse vi l der være en tilmeldingsliste i klubben. 

På aftener uden spisning (fx . den 14.11.) vil der være kaffe og KAGE. 

Roere , som kunne have lyst til at blive instruktører til næste år, er meget velkomne til at mø· 
de op. 

"Kanindræber-kursus" II 

I 1991 vil der blive et nyt! spændende' kursus for instruktører. Mere om denne store begi· 
venhed senere. Men reserver allerede nu 3.-5. maj. 

Nyt instruktionsudvalg 

Det stærkt reducerede instruktionsudvalg i DSR er blevet udvidet - og vi er allerede nu godt i 
gang med et planlægge vin teren s aktiviteter. 

Instruktionsudvalget består nu af: 

Michael Hansen 
Kirsten Ringgaard 
Henrik Thalbitzer 
Eva Jordung 
Jørgen Foss 

19 



COTAALVRODDEN 
Hele miseren begyndte med at vi selvforskyldt kom for sent til 

start, så v i ikke havde fået vendt båden den rigtige vej da 

starten korrekt men noget uhØfligt gik lige på sekundet. Det viste 

sig dog snart, at det ikke havde nogen større betydning, for selv 

om vi hurtigt fik ove r halet et par hold, var vejret så hårdt, 

at båden allerede efter få kilometers roning var halvt fyldt med 

vand så Vl roede 

yderllgere e t par 

s æde rne, måtte v i 

langsommere og langsommere. Da vi efter 

ki lometer, trods øsning, havde vand op til 

s ø ge ind til bredden, gå fra b o rde og tømme 

båden. 

på 

syne 

t o hold, 

vejen 

havnen, 

også da Vl 

h vor der igen 

åbent, at vi begyndte 

v and ind hurtigere end 

lænse. 

var så 

at tage 

vi kunne 

Men nu havde .vi lært lektien, ,-r.>~.~ 

at det i kke kan nytte at r o 

hurtigere end at man netop kan 

holde båden flydende og på den 

samtidig med at 

o p til sæderne. 

Det v ar der flere 

hidsige hold, I der 

ikke klarede, bl. a.~.Il~~~~ft 

synke få hundrede 
meter fØr mål - med e n flere minutter. Således 

lykkedes det os ved snedighed at besejre hold, som var langt bedre 

roende. 

r,'jon i kke der e t eller andet sted i bladet står , hvordan pigerne 

v andt og e nd d a kunne f o rære d e res Øsekar væk u nder v e js - guderne 

må vide, hvorda n de s lap igennem den storm. 

18 Stig/Kaptajne n 

Da v i en uges t id efte r tog af s t ed til 
junior VM , sk ulle dette ske med tog . 
Målet for togturen var Aiguebelette n ær 
Lyon Fr an krig . Togtu r en va r lang , 
og d e uta llige skift gjorde ikke t uren 
lettere. Efter den r ædbr ækkend e rej se 
ankom vi til vort logi, som den ne gang 

. var et ungdomsvandrehjem . 
Indkvarteringen var ikke noget v idere 
al skrive hjem om, medmindr e man elsker 
at skriv e om for lidt mad og senge som 
man let kommer t il at tro er en lille 

forhøjning af gulvet. . . Nok om det, over 
til det mere positive ved turen . Det meste 
af det der skete dernede blev kør t i 
faste r ammer, og uden de store uheld 
set ft"a roernes side . Der var stor fare 
for at tabe underkæbe n, når man kommer 
til så stort et arrangemnet, da man kan 
gribe sig selv i at stå og 
på det hele. 

I ind ledend e heat s ku lle v i møde 4 andre 
nationer , da de r var 16 deltagere med 
i 2X drenge . Det var her vi nok fi k det 
s tørste chok på hele t uren , da v i sk u lle 
møde USSR, ø st- og Vesttyskla nd og 
Jugoslavien f Østtyskland og USSR b lev 
henholdsv is nr . 2- og 3) . 
Som t iden g ik fik vi os kæmpet f rem t il 
den lille finale, hvor vi fra en sidsteplads 
500 meter før mål fik kæmpet os op på 
en 3 . plads 29/100 sekunder foran Østrig, 

Bådepladsen Aiguebelette, 

baren. 

og fik derved en samlet !"I . 
andre danske både fik 
placeringer: p iger : 4X - , nr. 
nr. 7. og for drenge : 4X-
4- nr. 14. 

set fr'3 

plads. De 
følgende 

7. og lX, 
nr . 12 og 

Anders Brems 



En læserkommentar 
K~benhavn 6/10 1990 

TIl Redacteu~en, 

Da Jeg ]0 e~ bekendt med Redaeteurens betydelige rohlstorlske 
vlden og Interesse, var det med let undren. Jeg læste det l 

~vrlgt ~remragende re~e~at a~ ~~ets DM 1 roning I sidste 
nummer a~ medlemsbladet. 

For hvad m~ man læse Side 17? 

Jo, Redaeteuren skrIver: "For ~~~ste gang nogensinde blev der 
næ,-mest d~dt l øb om Danma,-ks Mesterskabet I otte~". Sk~ i ve
~Jeren ma he~ væ~e løbet varm l ~edacteurens hastIge hand. 
Enhver roer med blot nogen viden om rohlstorie ved JO dog, at 
DM i otter 1966 ogs~ endte med "nærmest d~dt løb". 

HVIs nogen, heriblandt m~ske redaeteuren. skulle nære tvivl om 
dIsse kenasge~nInger, kan der henvises til nærmere studier a~ 
~orsIdeblllede Ider ikke er ~ra mAlstregenI samt undertekst i 
bladet "Roning", m-. 8, august 1966. Billedteksten lyder: 
"DanmarksmesterSkaberne sluttede med den spændende kamp mellem 
Københavns Roklub og Danske Studenters Roklub, som blev a~
gjort pa mAlstregen". Til over~lod kan resultatlisten Side 87 
l samme bl ad stude,-es. Hera~ ~,-emgAr, at KR vandt med en 
tIendedel sekund ~o,-an DSR (den mindste tidsenhed man dengang 
l handstopurenes tid regnede l). 

HVIS redaeteuren pa denne baggrund skulle ~atte Interesse ~or 
sammenlignende histo'-Iske studie,- a~ DM-resultate'- som be
hagellgt tld~ordriv pA de mørke, VIndblæste e~terArsa~tene,-, 
kan Jeg oplyse. at d~dt løb ogsa ~ø~ 1966 er set ved DM i 
otter1111bet. Men hvornA,·? Min mund er lukket med syv segl. 
Maske kan redaeteuren selv ~ i nde ud a~ det gennem ~llttig 
gransknIng a~ de rohistorlske arkiver. 

Maske kan redaeteuren endda svare pa, om det mon var en til
~æ l di ghed, at det ogsA sidst KR vandt DM I otte,- ved et "næ
sten dødt hIb" - d.v.s. l 1966, da deres sejr l 1967 var pa 
7 .9 sekunder - skete pA Brab~and Sø? Til besvarelse a~ dette 
sp<ZlrgsmAI mA redaeteuren ~ormentlig bede om høje~e magters 
hjælp. Det er ikke utænkeligt, at styrmandslaugets ledelses
triumvi~at vil vide at hono~ere kvali~icerede bud pa dette 
sidstnævnte interessante udestAende spørgsmal. 

Ove,-sty,-manden 
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sådan hed løbet faktisk. 

Jegvan Petersen havde trænet 
temmelig intensivt op til dagen, 
for hans overmænd i dobbelt-scul
ler, Teis Hansen & Niels SØrensen 
var OGSÅ at finde i dette lØb. 

LØbet var næsten en 
klubkaproning, idet en ny, stor 
og talentfuld gut: Niels Hyldager 
OGSÅ var at finde her. 

Desværre meldte Niels SØrensen 
fra hvorfor en Lyngby-roer fik 
lov at efteranmelde. 

At det skulle blive et af dagens 
mest spændende lØb, havde ingen 
vist regnet med. 

Jegvan lagde ud med en rigtig 
kanonstart og førte længe over 
Teis Hansen, der også forsØgte 
sig i at fange bøjer og stange 
ugler. 

Løbet var dog langt fra afgjort 
grundet disse "uheld". Teis Hansen 
fik roet sig ind på Jegvan og vandt 
med mindste margin. 
T. Hansen: 4.22.93 
J. Petersen: 4.23.15. 

Niels Hyldage~ der for første gang 
nogensinde prØvede kaproning, blev 
nr. 4 i 5.11.17. 

Sidstnævnte har den helt rette 
sportsånd og VIL _ -ro kaproning, 
så med den rigtige træning og 
træner kan vi nok forvente en 
rigtig god roer i denne debutant. 

Et lØb, der også er blevet pOPUlærj 
er: 4X- mixed M/ K, alle klasser. 

Ud af seks deltagende hold, 
, var der DSR-roere på de fire : 
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Mette Bloch roede på et stærkt 
hold fra Skjold / Holstebro / Bagsværd. 

Anders Brems, roede sammen med 
sin makker fra 2X, Jacob og to 
stærke juniorpiger fra Lyngby. 

Et rent DSR-hold bestod af: 
Junioren Mette Andersen & veteranen 
Mette B. Jensen, der havde udset 
sig de to store: N leIs SØrensen 
& Teis Hansen som makkere. 

Kaproningschef: 
roede sammen med 
erfarne veteraner 
LDR. 

Reiner Modest 
nogle stærke og 
fra Hellerup/ BR/ 

Og endelig roede Jegvan Petersen, 
Rie sørensen, Malene Hasse & Niels 
Hyldahl på bane 6. 

Bloch og Co. tog sig straks 
en ganske god føring. 

Brems & Co. roede sig op på 
2. pladsen, men var pænt presset 
af Andersen/Jensen/Sørensen & 
Hansen. 

Disse tre første hold tog efter 
de første 100 meter en ganske pæn 
afstand ned til det øvrige felt. 

l: Bloch & Co. 
2: Brems & Co. 

J. Mette ,Me'::te , 
Niels & Teis 

4 . Reiner & Co. 
6. Jegvan/Rie/ 

Malene/Niels 

3.17.21 
3.23.37 

Jegvan Pe
tersen og 
Teis Hansen, 
DSR 
klubkamme
rat~,. . gav 
hinanden 
hård kamp 
til stregen. 

MBJ-fot 

3.28.45 
3.36.93. 

3.40.96. 

I 8+ l herrer fik Bagsværds "sØlv
vindere" fra DM, klart præciseret, 
at de sagtens kan markere sig over 
landsholdsroerne. 
Disse vandt over Danmarks Rocenter. 
DSR blev nr. 3 i 3.18.23. 

Vor DM-junior dobbelt-firer 
afsluttede Efterårskaproningen 
og dermed sæsonens sidste kaproning 
på Bagsværd Sø med en 2. plads. Mn 



3. afdeling. 

Dette var nok den stærkeste afde
ling af samtlige . 

Mette Bloch, havde som sædvanlig 
slået sig sammen med kæresten: 
Henning Juul fra Bagsværd RK. (El
lers var han vel også blevet sur l). 

Disse vandt en temmelig sikker 
sej r i 3.45.04. 

Ian Baden havde udset sig sin 
"s lave" Ulla Fogh , fra Lyngby 
Dameroklub . ( I an er Ullas træner l ) 
- de blev nr. 3 i 3 .51. 6 4 . 

Morten Ti bian & Lene Anderson blev 
nr. 4 i 3. 54.1 7 , mens Jegvan Pe ter
sen s ammen med Do rthe He l nov f r a 
KVIK blev nr. 5 i 4.1 6 .34. 

Et veteranfirer-hold fra DSR var 
også at finde den lØrdag ef termi d 
dag på Bagsværd SØ . 

Deres udsendte er ikke HELT sikker 
på holdet, men ifølge programmet 
va r det Mogens Haut, Bj Ørn Quale, 
Hans Freder iksen og Ib Kruse, der 
blev nr. 3 i 3.53.36. 

Henrik Hebs'laard & Esben Jacobsen, 
prøvede ogsa en anden bådtype end 
dobbelt-sculleren. 
Denne gang 4- mænd, alle klasser, 
sammen med t o Holte-roere. 
DSR/ Holte måtte kæmpe en hård kamp 
med Lyngby der dog beholdt 
skindet på næsen og tog sig af 
3 . pladsen. 

4- mixed mI k, a lle k lasser. 

Mette Bloch, h avde her d roppet 
kæresten Henning t il f ordel f o r 
2 fra let vægts otteren og Elisabeth 
Fraas, LDR. Alle letvægtere! 

Disse vandt med lige ved tret ten 
sekunder . 
Jette M. Larsen & Rie SØrensen 
var også at finde i dette l Øb 
sammen med Keld Kyllesbech og seje 
Hr. Snogdah l. Holdet b lev nr . 3 
i 4.27. 03. 

I anden afdeling vandt Ian Baden 
sammen med sine to juniorpiger 

fra Lyngby og Pørneki fra Bag sværd. 
Tid. 3.43 . 61. 

Disse f ire blev sammen med: 
Rasmusen, Bjarne Jørgensen, 
Nielsen og Bernt Mogensen, 
4 i otter, veteranklassen. 
3 .49 .61 

Stig Dagens gyser lØb 
Lars og dog !) 

(overraSkende 

nr. 
-Nu skulle det være I Tid: 

Rasmussen, der rigtigt har 
en masse veteranløb i år, 
til start i 2X veteran/43 

Stig 
fået 
mØdte 
år. 
Makkeren 

Jegvan Petersen, 1989-roer - havde 
set frem til: 

lX , mænd, seniorer 
tidligere har staz:tet 

Torben 
blev nr. 

Thyren, 
2 ud 

bådtype. 

MIX- RO NINC ER MODERNE 

Her fv .. Keld K yllesbech, Jette M. 
Larsen, Jørn Snogdahl & Rie Søren
sen . De to damer er fra DSR 

MBJ Fot. 
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der ikke 
i denne 

~. 

(redaktr ic:en måt te s it a rkiV" f'"or at f'"å 

det bekraef'"tet. J O \N, s a ndeli g 

H er føl ge r D M -beretninge n anno 1966) 

nM ,lt ho/. !l l:S .kll ,\ I jtd i p.\ ,k il han::,IIJll)k bCl tlll lh. Ur,l
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h.lfh.llJrJ lv ld ~lm 10.: 1.11 1\; il Y rVer IlIh! r<.!io 111.111 u ver, ,It ,k (o r 

h.1'I\.IlIII,t: ~Iugc hUVl:tll:f, d l:( k.kr J.Hh!t:ts ((,nlll~, 11- 1.:..: f,lr 
LI.IIS.:.I h,lf iH,b el , ,I I )Porbl,!)I.' "t'IISP , g;lr mJ/":v,, I, furu d fur 
IU" .l l..: t'lIcrn:'l' f og 11(;, r.. ),ldlll/I1;C ( lu r »kO!xllh ,l\'Jlt'u,< 

Det e r meget interessant at erfare at 
f1\ af medlemmerne faktisk læser DSR s 
k lubblad meget grund igt. 
Tak ti l Over ( s ltyrmand: J. P. Christensen 

I 
:'l 'b.l.lg:.g,IVC ti l Jllbd(;lr;'I~k K,IC Vi h,ly.k llt'k: YOr uPIll,U h. 
:.()m lu.:d rd td 1II11~1 KV ik , !100m hu ldt s rg p,l:n t t'1i b ': llgde citer 

o:., K .R, II.H'dc i h:1:.! s,Hlll d en u tt t'1 .IC j l>cg)'nJcrc og J t:H'S 

st u.fm:r , oS - !j.t - ~It: fUfle, lUen <.:I :.l JlYs op:.!. 1,:1 hulJ ).,'HUlt' 

Illan rkkc.; IJgc .ilvu rli g l. S~ \'t:.I 160u Ol hu er ti t: :.IJJig l' ll 

l :tngde fur, rn , og :. ~ blev k:gcn plu~bdlh Id ,.t voe Vi ;:,.IHt: inJ 

nKJ c:n :.ptrfl, ug 100 lU fuc lill i VJC K,K IIldht'lltc:t, meir ,k. 
v.lr ,d hgevd UH,Cl' mor.d j .Ic g u lte c, en,1 \' . h:lVl lt,; rC:b"d 111<:.1, 

(tIC ~ 1.1,t.; f Ol rn :'rl ),u lt:: d t: (.Jr/l 'n op '~ " ,); ... lIlde 

K l{ ';:, gl.l:dt, uvcc dultlt' Jlrbi l:t:tl rn:.lr rulIll \'.IC e ll I .sl.: fnr vor 

sUlg. l11en vi bliver <dligt:\'d IUllge: 0)111 hjl:I'lt:r , tl,lr I :rll:tl f ... IJo:r 
P,1 Jo.:n f.ltllusd brukJd Jf t:t st:kulld 

og endnu en. 

BER ICTICELSE. 

artiklen om DM i medlemsbladets 
oktobernummer hedder det: "For første 
gang nogensinde blev der n ærmes t dødt 
løb om DM i otter", men der har fa k tisk 
forekommet et r igtigt dødt løb . 
I 1960 iøvrig t ogs1\ på Brabrand Sø 
- roede Maribo og K V I K førs t dødt løb , 
hvorefter Maribo i omløbet "meget sikkert" 
vandt sit t r edie otter- DM i træk ove r 

KV IKs u nge mandskab''', hvor vist 
nok også Asbjørn Torp , nu DSR , v ar 
med. 
Og n1\r v i nu har hi storiebogen åben, 
kan jeg nævne, at Bo vestergaards 
far va r med t il at v inde d et første af 
disse otter- DM i 1958. 

Stig Rasmussen 

Maribo & DSR. 
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- Og tak til Stig Rasmussen. 

De lo fremviste herrer er nogle gode 
observanter, der følger med 

ALT inden for kaproning. 
To gutter, der (normalt) "ikke sover 

timerne" . 

Fotos: Fra DSRs billedarkiv. 



VINTER RORET 
Efter standerstrygningen er det ikke tilladt at ro uden at 

være registreret vinterroer. 
Denne vinter roret skal fornyes hvert år, hvilket sker 

ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, d.v.s. en af rocheferne: 
Lise McNamara, Jeanette Vestergaard, Reiner Modest eller Michael 
Hansen, som vil gennmgå de særlige bestemmelser for vinterroning 
med at foretage den fornØdne registrering. 

Til orientering skal nævnes, at bestemmelserne allerede findes 
i klubbens love og reglementer samt i DFfR - s reglement for 
vinterroning . Der kan dog blive tale om særlige bestemmelser 
derudover. 

Reglerne omfatter bådtyper, roområde, påklædning, tidsrum og 
endvidere instruktion i vurdering af vandtemperatur, 
vindhastighed, lufttemperatur o.s.v. samt formodentlig en 
opfriskning af tabellen over, hvor mange sekunder man kan overleve 
i vand af forskellige temperaturer og ækvivalent temperatur ved 
forskellige vindhastigheder. 

Lise McNamaral Bjarne Engell 

ER DU MED PA EN KIGGER ??? 

- Har du observeret noget. altså romæssigt. af interesse for DSRs kæmpe-mæssige 
medlemsskare. da skriv et indlæg til klubbladet. 

Er det at skrive ikke ligefrem din store kæphest - men føler du at vi BØR vide 
det , som DU ved. da ring til redaktricen . I Tlf. nr. bagerst i bladet). 

Som det ses af billedet. HAR DSR-blad et allerede e n del observanter " ude i marken" 
- og man k a n aldrig vide sig sikker på . hvad DE kommer med af oplysninger eller 
rettelser . I Hvilket iøvr ig t kan læses andetsteds !! !) 
Måske udpeger Bl ad e ts r edaktion : EN OVEROBSE RV ANT (! L hvem ved ????? 

14 

EFTERARSKAPRONINGEN D_ SEPT. 

Lad os slå det fast med det samme! DSRs dygtige damer kunne ikke 
leve op til forventningerne ved at vinde dame-otteren for tredie år i 
træk ved årets sidste hjemlige kaproning. 

Holdet var stort set identisk med sidste års vindere men damerne 
måtte sande at man ikke både kan blæse - og have mel i mund~n. 

De fleste fra holdet havde nemlig satset på mange andre lØb også -
og båden var slet ikke i orden, da den blev lagt i vandet , kun 10 
m~nutter fØr starten skulle gå! 
Sæderne var ikke i båden og skulle først f indes frem - og hvi lke årer, 
skulle der bruges ? 

Fem minutter før start måtte de paniske damer skynde s ig til 
startpontonen, uden nogen f o rberedelser overhovedet. 

Betingelserne var næsten de samme for modstanderne, selvom deres både 
var komplette, da de blev lagt i vandet. 
Det korte af det lange er, at DSR blev nummer to efter et godt roende 
Lyngby-hold. Vore damer var endda ved at blive overrumplet af et tredie 
hold, der va r 3/ 10 efter DSR ... 

Der skete ellers mange andre inte
ressante og spændende ting ved 
denne festlige regatta, hvor mange 
KASTER sig over en masse lØb, så 
pulsen konstant er oppe. Pauser , 
mine damer og herrer ? 
Ja, det er der da i kke tid til. 
Distancen er kun den halve af , 
hvad kaproerne ellers ror - 1000 
meter - een lang spurt. 

- Og der 
mixes kan 
kaproere jo 
ro med nogen 

mixes, alt hvad der 
det kan DSRs 

godt li-, altså at 
fra det andet kØn! 

Anders Brems, vor NM- & VM-junior 
roer s kulle lige, for sidste gang 
i år "prøve sig af" sammen med 
Jacob fra Stevns. Bådtype, 2X juni
A. Resultat: Sejr i 3.37.75. 

Kasper Haagensen, DM-junior vinder 
i 4X-, roede single-sculler. 
Resultat: En 3. plads i 4.28.84 

Klaus Lauritsen, med samme DM-re
sultat og makker til Kasper, 
f orsøgte OGSÅ single-sculler. 
Resultat: nr. 4. i 4.40.28. 
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Derefter et af regattaens højde
punkter: 

2X, mixed MIK, alle klasser. 

Sytten tilmeldte hold (!), der
for tre afdelinger. Tænk hvis man 
også skulle ud i ind ledende heats, 
så vi lle mange få MEGET t r avlt! 

l. afdeling. 

Birgi tte Hanel havde fundet sammen 
med Danmarks Rocenters Thomas 
La r sen (Tørns ... ) fra Holstebro . 
Re sultat: nr . l i 3 .54.67 . 

Vibeke østergaard & Henrik Hebs
gaard, DSR blev nr. 5 i 4.11.89. 

Jette M. Larsen blev, sammen med 
Keld Kyllesbech, Lyngby nr. 6 i 
4.32.53. 

2. afdeling. 

Rie SØrensen havde forespurgt 
selve Hr. Jørn Snogdahl KVIK 
- og "fast inventar" pa Rostadion, 
om han ville prøve at mixe. En 
meget smigret Hr. Snogdahl ( der 
HAR passeret de 60 år! ) 
Europamester ~ 2-, 1947 - gav Rie 
si t: JA og holdet opnåede en 
fornem 6 . plads i 4.35.47. 
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3. afdeling. 

Dette var nok den stærkeste afde
ling af samtlige . 

Mette Bloch, havde som sædvanlig 
slået sig sammen med kæresten: 
Henning Juul fra Bagsværd RK. (El
lers var han vel også blevet sur l). 

Disse vandt en temmelig sikker 
sej r i 3.45.04. 

Ian Baden havde udset sig sin 
"s lave" Ulla Fogh , fra Lyngby 
Dameroklub . ( I an er Ullas træner l ) 
- de blev nr. 3 i 3 .51. 6 4 . 

Morten Ti bian & Lene Anderson blev 
nr. 4 i 3. 54.1 7 , mens Jegvan Pe ter
sen s ammen med Do rthe He l nov f r a 
KVIK blev nr. 5 i 4.1 6 .34. 

Et veteranfirer-hold fra DSR var 
også at finde den lØrdag ef termi d 
dag på Bagsværd SØ . 

Deres udsendte er ikke HELT sikker 
på holdet, men ifølge programmet 
va r det Mogens Haut, Bj Ørn Quale, 
Hans Freder iksen og Ib Kruse, der 
blev nr. 3 i 3.53.36. 

Henrik Hebs'laard & Esben Jacobsen, 
prøvede ogsa en anden bådtype end 
dobbelt-sculleren. 
Denne gang 4- mænd, alle klasser, 
sammen med t o Holte-roere. 
DSR/ Holte måtte kæmpe en hård kamp 
med Lyngby der dog beholdt 
skindet på næsen og tog sig af 
3 . pladsen. 

4- mixed mI k, a lle k lasser. 

Mette Bloch, h avde her d roppet 
kæresten Henning t il f ordel f o r 
2 fra let vægts otteren og Elisabeth 
Fraas, LDR. Alle letvægtere! 

Disse vandt med lige ved tret ten 
sekunder . 
Jette M. Larsen & Rie SØrensen 
var også at finde i dette l Øb 
sammen med Keld Kyllesbech og seje 
Hr. Snogdah l. Holdet b lev nr . 3 
i 4.27. 03. 

I anden afdeling vandt Ian Baden 
sammen med sine to juniorpiger 

fra Lyngby og Pørneki fra Bag sværd. 
Tid. 3.43 . 61. 

Disse f ire blev sammen med: 
Rasmusen, Bjarne Jørgensen, 
Nielsen og Bernt Mogensen, 
4 i otter, veteranklassen. 
3 .49 .61 

Stig Dagens gyser lØb 
Lars og dog !) 

(overraSkende 

nr. 
-Nu skulle det være I Tid: 

Rasmussen, der rigtigt har 
en masse veteranløb i år, 
til start i 2X veteran/43 

Stig 
fået 
mØdte 
år. 
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En læserkommentar 
K~benhavn 6/10 1990 

TIl Redacteu~en, 

Da Jeg ]0 e~ bekendt med Redaeteurens betydelige rohlstorlske 
vlden og Interesse, var det med let undren. Jeg læste det l 

~vrlgt ~remragende re~e~at a~ ~~ets DM 1 roning I sidste 
nummer a~ medlemsbladet. 

For hvad m~ man læse Side 17? 

Jo, Redaeteuren skrIver: "For ~~~ste gang nogensinde blev der 
næ,-mest d~dt l øb om Danma,-ks Mesterskabet I otte~". Sk~ i ve
~Jeren ma he~ væ~e løbet varm l ~edacteurens hastIge hand. 
Enhver roer med blot nogen viden om rohlstorie ved JO dog, at 
DM i otter 1966 ogs~ endte med "nærmest d~dt løb". 

HVIs nogen, heriblandt m~ske redaeteuren. skulle nære tvivl om 
dIsse kenasge~nInger, kan der henvises til nærmere studier a~ 
~orsIdeblllede Ider ikke er ~ra mAlstregenI samt undertekst i 
bladet "Roning", m-. 8, august 1966. Billedteksten lyder: 
"DanmarksmesterSkaberne sluttede med den spændende kamp mellem 
Københavns Roklub og Danske Studenters Roklub, som blev a~
gjort pa mAlstregen". Til over~lod kan resultatlisten Side 87 
l samme bl ad stude,-es. Hera~ ~,-emgAr, at KR vandt med en 
tIendedel sekund ~o,-an DSR (den mindste tidsenhed man dengang 
l handstopurenes tid regnede l). 

HVIS redaeteuren pa denne baggrund skulle ~atte Interesse ~or 
sammenlignende histo'-Iske studie,- a~ DM-resultate'- som be
hagellgt tld~ordriv pA de mørke, VIndblæste e~terArsa~tene,-, 
kan Jeg oplyse. at d~dt løb ogsa ~ø~ 1966 er set ved DM i 
otter1111bet. Men hvornA,·? Min mund er lukket med syv segl. 
Maske kan redaeteuren selv ~ i nde ud a~ det gennem ~llttig 
gransknIng a~ de rohistorlske arkiver. 

Maske kan redaeteuren endda svare pa, om det mon var en til
~æ l di ghed, at det ogsA sidst KR vandt DM I otte,- ved et "næ
sten dødt hIb" - d.v.s. l 1966, da deres sejr l 1967 var pa 
7 .9 sekunder - skete pA Brab~and Sø? Til besvarelse a~ dette 
sp<ZlrgsmAI mA redaeteuren ~ormentlig bede om høje~e magters 
hjælp. Det er ikke utænkeligt, at styrmandslaugets ledelses
triumvi~at vil vide at hono~ere kvali~icerede bud pa dette 
sidstnævnte interessante udestAende spørgsmal. 

Ove,-sty,-manden 
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sådan hed løbet faktisk. 

Jegvan Petersen havde trænet 
temmelig intensivt op til dagen, 
for hans overmænd i dobbelt-scul
ler, Teis Hansen & Niels SØrensen 
var OGSÅ at finde i dette lØb. 

LØbet var næsten en 
klubkaproning, idet en ny, stor 
og talentfuld gut: Niels Hyldager 
OGSÅ var at finde her. 

Desværre meldte Niels SØrensen 
fra hvorfor en Lyngby-roer fik 
lov at efteranmelde. 

At det skulle blive et af dagens 
mest spændende lØb, havde ingen 
vist regnet med. 

Jegvan lagde ud med en rigtig 
kanonstart og førte længe over 
Teis Hansen, der også forsØgte 
sig i at fange bøjer og stange 
ugler. 

Løbet var dog langt fra afgjort 
grundet disse "uheld". Teis Hansen 
fik roet sig ind på Jegvan og vandt 
med mindste margin. 
T. Hansen: 4.22.93 
J. Petersen: 4.23.15. 

Niels Hyldage~ der for første gang 
nogensinde prØvede kaproning, blev 
nr. 4 i 5.11.17. 

Sidstnævnte har den helt rette 
sportsånd og VIL _ -ro kaproning, 
så med den rigtige træning og 
træner kan vi nok forvente en 
rigtig god roer i denne debutant. 

Et lØb, der også er blevet pOPUlærj 
er: 4X- mixed M/ K, alle klasser. 

Ud af seks deltagende hold, 
, var der DSR-roere på de fire : 
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Mette Bloch roede på et stærkt 
hold fra Skjold / Holstebro / Bagsværd. 

Anders Brems, roede sammen med 
sin makker fra 2X, Jacob og to 
stærke juniorpiger fra Lyngby. 

Et rent DSR-hold bestod af: 
Junioren Mette Andersen & veteranen 
Mette B. Jensen, der havde udset 
sig de to store: N leIs SØrensen 
& Teis Hansen som makkere. 

Kaproningschef: 
roede sammen med 
erfarne veteraner 
LDR. 

Reiner Modest 
nogle stærke og 
fra Hellerup/ BR/ 

Og endelig roede Jegvan Petersen, 
Rie sørensen, Malene Hasse & Niels 
Hyldahl på bane 6. 

Bloch og Co. tog sig straks 
en ganske god føring. 

Brems & Co. roede sig op på 
2. pladsen, men var pænt presset 
af Andersen/Jensen/Sørensen & 
Hansen. 

Disse tre første hold tog efter 
de første 100 meter en ganske pæn 
afstand ned til det øvrige felt. 

l: Bloch & Co. 
2: Brems & Co. 

J. Mette ,Me'::te , 
Niels & Teis 

4 . Reiner & Co. 
6. Jegvan/Rie/ 

Malene/Niels 

3.17.21 
3.23.37 

Jegvan Pe
tersen og 
Teis Hansen, 
DSR 
klubkamme
rat~,. . gav 
hinanden 
hård kamp 
til stregen. 

MBJ-fot 

3.28.45 
3.36.93. 

3.40.96. 

I 8+ l herrer fik Bagsværds "sØlv
vindere" fra DM, klart præciseret, 
at de sagtens kan markere sig over 
landsholdsroerne. 
Disse vandt over Danmarks Rocenter. 
DSR blev nr. 3 i 3.18.23. 

Vor DM-junior dobbelt-firer 
afsluttede Efterårskaproningen 
og dermed sæsonens sidste kaproning 
på Bagsværd Sø med en 2. plads. Mn 



COTAALVRODDEN 
Hele miseren begyndte med at vi selvforskyldt kom for sent til 

start, så v i ikke havde fået vendt båden den rigtige vej da 

starten korrekt men noget uhØfligt gik lige på sekundet. Det viste 

sig dog snart, at det ikke havde nogen større betydning, for selv 

om vi hurtigt fik ove r halet et par hold, var vejret så hårdt, 

at båden allerede efter få kilometers roning var halvt fyldt med 

vand så Vl roede 

yderllgere e t par 

s æde rne, måtte v i 

langsommere og langsommere. Da vi efter 

ki lometer, trods øsning, havde vand op til 

s ø ge ind til bredden, gå fra b o rde og tømme 

båden. 

på 

syne 

t o hold, 

vejen 

havnen, 

også da Vl 

h vor der igen 

åbent, at vi begyndte 

v and ind hurtigere end 

lænse. 

var så 

at tage 

vi kunne 

Men nu havde .vi lært lektien, ,-r.>~.~ 

at det i kke kan nytte at r o 

hurtigere end at man netop kan 

holde båden flydende og på den 

samtidig med at 

o p til sæderne. 

Det v ar der flere 

hidsige hold, I der 

ikke klarede, bl. a.~.Il~~~~ft 

synke få hundrede 
meter fØr mål - med e n flere minutter. Således 

lykkedes det os ved snedighed at besejre hold, som var langt bedre 

roende. 

r,'jon i kke der e t eller andet sted i bladet står , hvordan pigerne 

v andt og e nd d a kunne f o rære d e res Øsekar væk u nder v e js - guderne 

må vide, hvorda n de s lap igennem den storm. 

18 Stig/Kaptajne n 

Da v i en uges t id efte r tog af s t ed til 
junior VM , sk ulle dette ske med tog . 
Målet for togturen var Aiguebelette n ær 
Lyon Fr an krig . Togtu r en va r lang , 
og d e uta llige skift gjorde ikke t uren 
lettere. Efter den r ædbr ækkend e rej se 
ankom vi til vort logi, som den ne gang 

. var et ungdomsvandrehjem . 
Indkvarteringen var ikke noget v idere 
al skrive hjem om, medmindr e man elsker 
at skriv e om for lidt mad og senge som 
man let kommer t il at tro er en lille 

forhøjning af gulvet. . . Nok om det, over 
til det mere positive ved turen . Det meste 
af det der skete dernede blev kør t i 
faste r ammer, og uden de store uheld 
set ft"a roernes side . Der var stor fare 
for at tabe underkæbe n, når man kommer 
til så stort et arrangemnet, da man kan 
gribe sig selv i at stå og 
på det hele. 

I ind ledend e heat s ku lle v i møde 4 andre 
nationer , da de r var 16 deltagere med 
i 2X drenge . Det var her vi nok fi k det 
s tørste chok på hele t uren , da v i sk u lle 
møde USSR, ø st- og Vesttyskla nd og 
Jugoslavien f Østtyskland og USSR b lev 
henholdsv is nr . 2- og 3) . 
Som t iden g ik fik vi os kæmpet f rem t il 
den lille finale, hvor vi fra en sidsteplads 
500 meter før mål fik kæmpet os op på 
en 3 . plads 29/100 sekunder foran Østrig, 

Bådepladsen Aiguebelette, 

baren. 

og fik derved en samlet !"I . 
andre danske både fik 
placeringer: p iger : 4X - , nr. 
nr. 7. og for drenge : 4X-
4- nr. 14. 

set fr'3 

plads. De 
følgende 

7. og lX, 
nr . 12 og 

Anders Brems 



Med Anders Brems til NM og VMr 
H er er en forsinket beretning om to ture, hvor de danske farver skulle forsvares på 

robanen . Efter at Jacob Nielsen fra Roklubben "S·levns" og jeg var blevet udtaget på 

Brabrand Sø til junior-NM, var næste mål at sikre en udtagelse til junior-VM. Udtagelsen 

blev sikret ved den store internationale regatta i Amsterdam, hvor vi om lørdagen 

erobrede 2. pladsen i 2X, Senior B og om søndagen fik vi t ilkæmpet os l . pladsen i 2X, 

junior A. 

Alt på denne tur var perfekt. når man ser bort fra vejret. Indkvarteringen var perfekt. 

og maden p å hotellet var over den sædvanlige roerstandard, dog var der den biting, 

at man skulle afsætte et par timer til at s pise aftensmad, da tjenerne tålte sammenlig

ninger med en snegl! Et par dage efter hjemkomsten fik vi af vor træner Palle Rørsgaard 

at vide, at udtagelsen til VM var i hus. 

Torsdag d. 19. juli var der afgang til 
Finland, som denne gang var vært for 
junior NM. Med en gammel B . B . Bus , 
som absolut havde set bedre dage, tøffede 
vi mod Stoc kholm , hvorfra vi skulle sejle 
til Finland . I TammerforsJTampere. som 
var værtsby for NM, blev vi indlogeret 
på en sportsskole. Gode forhold og 
masser af mad. T uren var yderst 

Det danske junior landshold ved VM 

Aiguebelette . Anders Brems ses ba-

v,ellykket. når man ser bort fra Jacobs 
og min placering, da det kun blev til 
en lidt skuffende 3. plads efter Norge. 
som tog guldet. og Sverige. Danmark 
vandt samlet junior NM, men kun et point 
foran Norge . .c..f danske sejre kan 
nævnes ; for piger; ijx - og 1 x og for 
drenge; ijx- og ij- . 
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Trænger du til at få nye impulser til din instruktion? 
Mange instruktører har efterlys t en form for efteruddannelse, hvor de kunne får nye ideer til 
deres instruktion. Derfor arrangerer vi nu - som noge t nyt· nogle aftener, hvor fors kell ige 
emner med tilknytning til instruktionen vil blive taget op. 

I den kommende vinter, har vi fastsat følgende arrangementer: 

14 . november kl . 20.00: 
Video om roteknik (IvanofJ) v. Jess 

/2 . december kl . /9 .00: 
Rotaget, robassin 

16 . januar k1.l9 .00: 
Roergometret - hvordan virker det , hvordan bruges det? 

27.februar kl . 20.00: 
Klubbens historie v/Michael Lessing og Michael Hansen 

27. maris kl . 19.00: 
Gennemgang af den nye romappe (håndbog for instruktører) samt introduktion til sommer· 
sæsonen. 

Tilmelding: 

Det er normalt ikke nødvendigt med tilmelding. Imidlertid vil der på nogle af aftenerne blive 
arrangeret fælles spisning - og i den forbindelse vi l der være en tilmeldingsliste i klubben. 

På aftener uden spisning (fx . den 14.11.) vil der være kaffe og KAGE. 

Roere , som kunne have lyst til at blive instruktører til næste år, er meget velkomne til at mø· 
de op. 

"Kanindræber-kursus" II 

I 1991 vil der blive et nyt! spændende' kursus for instruktører. Mere om denne store begi· 
venhed senere. Men reserver allerede nu 3.-5. maj. 

Nyt instruktionsudvalg 

Det stærkt reducerede instruktionsudvalg i DSR er blevet udvidet - og vi er allerede nu godt i 
gang med et planlægge vin teren s aktiviteter. 

Instruktionsudvalget består nu af: 

Michael Hansen 
Kirsten Ringgaard 
Henrik Thalbitzer 
Eva Jordung 
Jørgen Foss 

19 



SPORTEN DDR _ 

Roeren: T horoas Langes skcebne_ 

_ Ve rdensmester- og OL-guldvinder i single-sculler: Thoma s Lange vil , endnu 
engang , efter en familietragedie , forsøge sig: Nu ved VM på Tasman ien og -
0m to år - ved OL i Ba rcelona . 

Arets World Cup-løb single-scullere blev afviklet uden den stærke 
østtysker, Thomas Lange. 

"Lange skal færdiggøre sine medi cinstudier" , hed det sig - men historien 
var en ganske anden . 

Læs i det følgende om Thomas Langes skæbne siden Berlin Murens fald. 

V ed bredden dykker 
blishøns 
vandoverfladen. 

ned 
fire 

under 

I den n æ r liggende birkeskov 
larmer kragerne . 
Herlig idyl v ed Elster-
Saale-Kanal, Halle (ti d l. DDR). 
"Fertig? Los !" b røler mande n 
i motorbåden og sk ærer med sin 
skarpe s temme ind i s tilheden. 
I den smalle kaproningsbåd griber 
fi r e mandearme årerne, som 
g jaldt det afs lutningen på en 
OL-fi n ale. "Fuldt tryk I" 

T r æneren i motorbåden er Lotha r Tr-aviel, rotræner ved SV Halle , en af 
verdens bedste inden for sit felt. I dobbelt-sculleren sidder Stefan Ulrich & 
Thomas Lange, OL-vinder i 1988, - Verdensmester 1987 & 1989, Verdensmester 

dobbelt-sculler 1983 & 1985. 
Efter 250 meters roning råber Traviel: " Stop, pause første gang . " 
I disse dage er Ulrich og Lange ved VM på Tasmanien - som favoritter i 

dobbelt - sculler-. "Forrykt", siger Lange hovedrystende . Forrykt er det. For 
12 måneder siden ville jeg ikke deltage i en eneste regatta mere. 

For et år siden havde han taget afsked med roningen på grund af sine 
medicinstudier . 

I august genoptog han træningen, " For jeg må jo se, om jeg gennem sporten 
kan gøre nogle sponsorer interesserede i at støtte mig. Vi er fire i familien der 
skal forsørges, så måske kan jeg gøre det på MIN måde." 

Næste start: Fertig? Los!" Igen kommer denne drønende kommando fra 
træneren. Traviel herser med Thomas Lange, men er ellers ikke særlig 
meddelsom om den stærke roer. "Faderens selvmord - det har han selvfølgelig 
med sig i sit indre, også selvom man ikke mærker noget til det." 

Tilbageblik: 
I Suhl, DDR, residerede dengang en Stasi-chef: Generalmajor Gerhard Lange. 

februar skød han sig med sit jagtgevær - depressioner, alkohol! 

I sønnen, Thomas, sidder der efter, hvad der dengang skete, en klump i 
halsen og sandsynligvis også nogle dybe ar i sjælen. Hvad nytter det nu , at 
han allerede dengang prøvede at få sin far ud af problemerne gennem masser 
af lange samtaler ? 

I det hele taget vil Lange kun tale om sine sportslige mål. 
"Til næste år v il jeg igen s idde i single-sculleren", siger han, og naturligvis 

ogs'å ved de Olympiske Lege i Barcelona, 1992. Der vil jeg vinde min anden 
guldmedalje . " 

Rene ord for pengene, ren erkendelse og sikker planlægning. 

Lange hæver venstre åreblad som en hilsen, smækker årerne i v andet og lægger 
fuldt tryk i di s se. 

Ved bredden v iser de fire blishøns at idyllen stadig er total. 

- mette B . J . -
20 

Attenzione bambino! 

Arets DSR sk i tur går i,:'til Wagrain, s om ligger smukt plac e re t 

i de ø s trigs ke alper . Stedet er valgt fordi sk i -terrænet , s om 

iøvrigt er Europas s tørs te, giver mulighed for både at stå p å 

alpin og langrend på all e niveauer . Fordelen er s åledes , at du 

får mulighed for at tage på skitur med venner og bekendte s elvom 

niveau for s kellen er s tor uden at det dermed bliver kedeligt. Af 

den foreløbige deltagerli s t e ka n det r øbe s, a t der e r flere 

nybegyndere imellem, men også mere erfarne har valgt Wa grain i 

å r 

Vi har indgået en s peci alafta l e med SamSki, de r b e tyder at v i 

får ekstra god raba t , samt eget pens i onat ( gas tha us) s å fremt vi 

bliver mi ns te 25 deltagere. Ders om du Øns ker at tage en ven med 

uden for DSR, er dette natur ligvis også mu ligt. 

Vi tager afsted med skilØberen (futtog) fredag d . 1 / 3, o g er 

fremme næste formiddag kl.1000. Om bord i toget vil der blive 

serveret dejlig mad og vin. Vi har naturligvis liggeplads er, men 

derudover er der også festvogn (dans mv.) , hvor der er mulighe d 

for at varme lårbas serne op til lørdagens debut på plankerne. 

Vi er hjemme igen s øndag d. 10/ 3 om eftermiddagen. 

Prisen for dette arrangement er ca. kr. 3.600 , - og prisen 

inkluderer; 

* transport med fuld (hik ) f orplejning 

* hotelophold med frUestUk (bacon og mUsli) 

* liftkort til 8 dage !! 

* uforglemmelige oplevelser 

Der betales et depos itum i lØbet af november, og res tbelØbet 

betales en måned fØr afrejse. 

Se endvider e opslag og tilmeldingsliste på verandaen , hvor også 

du kan skrive dig på. Du er velkommen til at kontakte nedenst å ende 

for yderligere oplys ninge r 

Med v e nlig hil s en Jesper Andersen 

Ole Dam Petersen 
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OSR til VM i Italien. 
Nej, det e r pral, i 
mæssigt o ldboys l girls 
s tørste af slagse n, 
s elvtilliden af. 

virke l i gheden er der bare tale om et kæmpe
':ræf ( 217 lØb!), men da det nu er årets 
kalder v i det VM, når vi skal stive 

Mærkværdigvis v ar kæmpeklubben DSR kun repræsenteret ved 
undertegnede, som endda blot var reserve ( forstærkning ? ) for 
begynderårernes med- og modstandere fra Roskilde. 

Arrangørernes indsats er ikke noget at skrive hjem om men sØen 
mellem Viareggio og Pisa gjorde sig bemærket ved at være stor og 
åben med e n side / medsØ på mellem li 4 & 1/ 2 meter, og det er meget 
for en outrigger, når bølgelængden samtidig er så lille, at riggene 
på a lt hvad der er mindre e nd en otter tager hver eneste sø. 

Nå, men ud over at v i havde det meget hyggeligt, skulle vi j o 
o gså ro. 

De to otte rløb, jeg var taget ned for at ro, gik egentlig ret 
fint men det er surt at blive nr. 2 hver gang, især når det er 
med henholdsvis 0,2 og 1,2 sekunder - dommeren må sgu have taget 
f e jl i det første lØb! 

'fil s å dan en regatta e r der altid nogle, der ikke møder op s om 
a ftalt, så jeg fik to ekstra lØb som substitut for en peruvianer. 

Fredag r o ede jeg dobbelt-sculler med Johnny ( Petersen) fra 
KVIK, men selv om vi riggede op og op kunne vi ikke komme fri af 
sØerne, så vi måtte nøjes med en 3 . pladS selvom der helt klart 
var basis for noget bedre. 

Lørdag i dobbelt-firer med Ole Bloch og Leif Browall ( 
Angelholm) gik det bedre. Selv om vi havde tapet de utroligt mange 
rigge og lavet bølgebryder i stævnen, stod vandet ovenind i 
hovedhøjde så - v i var gennemvåde fra top til tå og båden var 
bordfyldt, da vi nåede præmiebroen. Men vi vandt altså og DSR fik 
årets første "VM". 

Nu vente r vi bare på at Bo, Henning, Mette, Regitze og Jens 
skal gøre det efter på Tasmanien - de får nok bedre vejr men også 
hårdere konkurrence. 

KaptaJnen 

til hØjre 

'.Ted et 

t ogskift 

p å vej 

ti ::' 

I t alien. 
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SPORTEN DDR. 

Den sportslige pragl'Tlat i sl'Tle. 

- Da DDRs Sportswunder slog igennem sidst i tresserne. blev man meget 
naturligt særdeles interesseret i. hvordan man med et befolkningsgrundlag på 
knap 17 mil!. kunne klare sig ligeså godt i adskillige s portsgrene som USA og 
Sovjetunionen med deres 10-20 gange store befolkning. 

Mens træningsrnetoderne for topfolkene ikke uden videre blev oplys t. fo r talte 
man gerne. at man gjorde meget ud af at fremme massesporten: folk skulle dyrke 
idræt med jævne mellemrum. 
"Jederman an jedem Ort - jede Woche mehrmals Sport" . 
For nu at næv ne de kendte Ubrich t - ord. 

Men for at skabe virkelige topfolk. skulle der begyndes tidligt. 
Træningsmulighederne for skoleungdommen blev forbedret. og man s t art ede 
danneisen af sportsskoler for børn og unge over hele landet. Disse "Ki nder' 
und Jugendsportschulen" var e n af de væsentligste forudsætninger - om ikke 
den væsentligste - for ska belsen af DDRs medaljetagere. Fremgangsmåden med 
at passe og pleje talenterne fra barneårene havde man lært af russerne. men 
DDR har med tiden næsten opnået større succes med metoden end læremesteren. 

I hvert af DDR s 14 distrikter ("Bezirke") og i Ber lin fandtes Kinder - '.Jnd 
Jugendsportschulen. som optog de børn. d er i deres før ste skoleår havde vist 
særl ige evner i id r æt. I svømning og skøjteløb begyndte man i sports skolen i 
5. klasse eller tidligere. i atletik i 7. klasse. 

Børnene boede på s kolerne. og disse havde elever fra hele DDR . fordi de 
i et vist omfang delte sportsqr enene mellem s ig. 
Der trænedes flere gange dagligt . og t r æ ningen foregik ime llem ~ller ~ter 
timerne i de øvrige fag. Den afslutte nde s tude nt ereksamen blev forsm~et I et 
år fordi der ikke skete nogen begrænsni ng i under v isningen i de øV rige fag. 
D;t accepteredes heller ikke. at man sløjed e af i disse t il fo rdel for spor ten. 

Hvis ens sportsresultater berettigede til det. kunne man bl ive medlem i den 
sportsklub. som skolen var knyttet til. og her kunne man fo r tsætte efter endt 
skolegang . Kl ubben f ik således en st o r del af sin ti lgang f ra skolen . 

Det var fra sportsklubberne. DDR s absolutte topfolk kom. og her tog man ikke 
begyndere . Ville man begy nde at dyrke sport. måtte ma n starte i et 
"Sportsgemeins chaft" . Også herf ra g ik kun de bedste v idere til s portsklubberne. 

Spor t og poli t ik kan ikke adskilles. prok lameredes det fra officielt hold i DDR. 
og sportens betydning for republ ikken nævnedes da også v ed enhver given 
lejlighed. 

Den sport lige succes har v æret et væsentligt middel for DDR til at opnå 
a nerkendelse. både formel t folkeretligt. men også i mere direkte betyd n ing. 
Ik ke mindst den ofte nedladende beh andling f ra naboen i vest var medv irkende 
årsag til s kabel sen a~ en kollekti v bevid sth ed ; ma n v il le vise de m - drUben -
og det har man gjort. også på and r e område r end det spor t s lige. 

"SPORT ER IKK E NOG ET MAL I S IG S ELV. ME N ET MIDDEL TIL AT NA ET 
MAL". (Erich Honecke r i 1952. da han v ar formand for ungdomsorganisationen 
F DJ. Freie Deutsche Jugend ) . 

MER E O M D D R-roernes fr e l'Tltid 

nr . a f klubblade t . 
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Lidt af hvert. 
DSRs VINTERAKTIVITETER. 

T irsd age : Gymnas tik v . John W. Larsen 
17-18 , 18-19, 19-20 og 20-21. 

Onsdage : Aerob ic v . Betina Wendel boe 
17-18. 30, 18 . 30-20 . 00 . 

Torsdage : Gymnastik for Old - Boys v . 
Nynne Ly k ke Han s en , 17-1 8 

Fred ag : 

Desud en : 
Torp . 

Gymnastik v. Hanne Peters e n 
18-19, 19-20, 20-21 . 

Aerobic v . Bettina Wendelboe 

LØBETRÆNIN G v. Asbjørn 

T OR SDAGE kl . 18.00 . 

,**-:k * ",**,,******* 
DET BLlR' NOG ET AF EN WEEK END!!' 

- Er d e r nogen, d e r er he lt VI LDE 
efter at f å at vid e , hvornår der afv ikles 
Danmar k smesterskaber i ron ing i 1991, 
kan fø lgende opl yses : 

Der er DM 
Bag svær d Sø 
s andelig om 
af vikles dag e n 

d . 14 . septemb e r på 
DS Rs hjemmeb ane og 

ik ke Efterår s kap r oningen 
efter d. 15. sept emb e r! 

Der bliver noget for vores k aproere 
at se til - og d a disse s amtidig p lejer 
at afslutte Dan marks mesters kaberne med 
mane r ved en kæmpefest (bli r' d et i 
DSR?), er det he lt spænde nde om d isse 
racer roere atter kas ter sig ove r så 
mange løb ved Efterårskaproningen som 
s ædvanligt . 

* *** * *** *** 
ROTE KNIK 
meget ~ 

kan man ald r ig læ r e for 

l nstrukt ionsudvalget arrangerer e n 
videoaften om rotek n ik, som t r æner Jess 
Rasmu ssen fo rtæller os n æ r mere om. 
Andre end instr uktøre r ne kan også have 
g læde af at se videoe n. 
Mød op : 

ERGOMETER - VERDENSRANGLISTE. 

Hver t å r ser verdens bedste roere frem 
t il r e kor dli s t e n i Concept II Er g omet er . 
Dette års rekord for de 2.500 mete r 
er : 

KVIND ER 

Mac Henry,9 USA 
Chris ti ne Cook , 19 US A 
Kath r in Boron, 20 DDR 
Ph ill ipa Baker, 26NeW Z. 
Ellen Pazdzior , 32, Can 
Holli Beck, 43 USA 
An n Strout, 52 US A 
Betty Goeres ,65 USA 

u nd er lO 
10-19 
20-29 
Letv , 
30-39 
40- 49 
50-59 
60 -69 
70- 79 Ger t r ud e Lowther,71 USA 

MÆND 

Joh nnie Wade, 9 
Ch ri s Sah s , 19 
Detlef Kirchoff , 25 
Ron Birnbaum, 25 

u nder lO 
10-19 
20-29 
Letv . 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-89 

Pe r tti Kar ppinen , 37 
Ken Foot e, 41 

AveriII Lau ndon ,51 
Sam Danie ll, 60. 

Joe Clinard, 71 
Elred Halsey , 80 

US A 
USA 
DDR 
US A 
FI N 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

16 :-30 9 
8 : 46 . 1 
8 : 27 2 
8 :55 .3 
8 :57 .0 
9 : 19 .4 

l O: 10 .1 
11 : l l . O 
12: 16 .9 

13: 00. 9 
7 : 35. 1 
7 : 20 .6 
7 :55 . 7 
7 :22 . 7 
7 :44 . 7 
8 :08. 6 
8 :49 . 0 

10 : 06 .6 
12: 20.2 

DSR har OGSA nogle ergometre man kan 
teste s ig selv i . 
lad os høre om medlemmerne laver 
r ekorder i d isse. 

D ead - li n e: på D S R s 

k l ubblad: 

18_ n oV'ernber 1990 

ON S DAG D. l!L NOVEMBER-l_ DSR_", 
kl . 20 . 00. ( '---

* ******--**C-.. .--' 
sA S KAL DER KR YDS l KA LENDEREN 

IG EN 1. 

Førnæv n te 
a r range r e r det 
" Kan indræber- kursus" 

Det foregår fra 3 . -5 . ma j . 

t1/ 22 

M O T ION S R ONI N G: 
Så.d.an. gik. 1 9 9 0 _ 

OPGØRELSE OVER ROCHEFGRUPPENS OG MOTIONSUDVALGETS ARBEJDE I DEN 
FORLØBNE SÆSON. 

Sæsonen strakte sig ov e r 30 uger fra uge 14 til o g med uge 
44. 

' Klubbe ns officielle foranstaltninger for at fr emme motionsro ningen 
i denne periOde kan opgøres s åledes: 

ROCHEF - VAGTER: Der ha r ikke være t r oche f er i ok tob e r me n e l l er s 
har der været sat v agter til ca. 75 tirsdage, t orsdage og sØndage. 
vi har ikke nogen opgørelse over, om nogle rochef e r e ventuel t 
e r udeblevet fra en v agt, men det er vores indtryk, at ordningen 
er ret p å lidelig. 

FÆLLES MOTI ONSTURE : Ud af de 30 uger har 9 i april og oktober 
været siet fra på f o rhånd s om uegnede til planlagte ture p. g . a. 
vejrforho ldene og den forventede t ilslu tning . I løbet af de Øvr i g e 
21 uger har der være t planlag t 15 arrange menter . De fles te af 
de øvrige uger har været optaget af andre arr a ngemen ter s å s om 
pinselangture , sommerferie , studentermatc h, kanindåb eller 
begynderlangtu r til Sa ltholm. De r har altså bort set fra 
s ommerfe rien været tilb ud t arr ange menter næsten hver eneste uge 
i sæsonen. 

Statistiken for de planlagte ture er følgende : 

1 månes k instur aflyst p.g . a . vejret 
2 måne s k i nsture aflyst p.g . a . manglende tilslutning. 
l badet ur aflyst p . g.a. s j usk fra udvalgets side. 

De resterende 1 1 ture blev genne mfØrt med et gen nemsnitligt 
deltagerantal på 21. 

ANDRE ARRANGEMENTER; Der 
kaninorienteringsmøde med 
ve lforberec..t fra udvalge t s 
en succe s. Vi vil overveje, 
et i l øbet af en s æs o n. 

b lev i maj måned hol dt e t 
omk ring 60 deltagere . Mødet var 
s i de og vi mener selv, at det ble v 
om der er mening i at ho lde mere end 

Som e n ny skabelse h ar der 3 (to) gange været h o ldt noget, vi 
selv f oretrækk e r a t k a lde hjælp til selvh j ælp for styrmændene , 
meden s Be nte Kj Øl l e r k aldte d em r azzier. Re s u ltatern e var s om 
må s ke bek e ndt en mængd e udb e d rede småsk ade r med e t minimum a f 
f o rsinke l se for b esætninger ne, forsinkel s e r som de a l ligevel selv 
skulle h a ve brugt til smår epara t i onerne . Bente Kj øllers 
k ommentarer giver imidlertid anlednin g til e ndnu engang at t age 
vores uddannelse af roere , sty rmænd og langt ursstyrmænd op til 
kri ti s k vurdering. Bl. a. er l a ngturserfaring jo en af d e bedste 
måder, hvorpå man kan gøre roerne bevidste om v i gtigheden af 
pålideligt materiel o g hvor nemt det er s elv at f o r e tage 
r: e parationer. 

Mo tionsroudvalget vil i løbet af vintersæso nen ove rveje, hvilke 
ændringer o g forbedringer vi kan gøre for at øge tilslutninge n 
til søndags t u r ene og i det hele taget få fordelt mo tio nsroni ngen 
mere jævnt over ugens d a ge. 

Mo tions r oningsudva l get. 

7 



ROERNES FORVENTNINGER VED VM_ 

I disse dage afvikles VM ; roning på Tasmanien . 
DSR har flere deltagere med på det danske landshold. en udsendt 

pressemappe fra DFfR, kunne man læse om vore roeres forventninger til 
VM-deltagelsen. 

BO VESTERGAARD, 25 år, 173 cm og 67,5 kg. Læser iøjeblikket til 
bygningskonstruktør . Ror letvægts otter . " Efter at have vundet bronze og 
sølv ved VM, skal d e r stræbes efter guldet". Mener mulighederne er der i år, 
hvis alt går som det skal på det rette tidspunkt. Mener værste konkurrenter 
er: ITA,GBR,BRD. 

HENNING BAY, 25 år, 190 cm og 71 kg. Lægestuderende siden 1986. Ny på 
letvægts otteren. Forventninger : "At blive verdensmester". Værste 
konkurrent : IT A. 

JESPER WAHL POULSEN , 22 år, 188 cm og 70 kg . Studerende (HA-mat 1/9-90) 
Gartner 1987 -90. Reserveroer . Forventn inger: Semifinaleplads . 

HARDY OLESEN, 23 år , 186 cm og 73 kg. Automekaniker. Reserveroer. 
Forventninger: Semifinaleplads. Værste konkurrenter: NL,ES og ITA. 

METTE BLOCH-JENSEN , 24 år, 180 cm og 59 kg . Studerende (Markedsøkonomi) 
tidl. bankassistent. Ønsker inderligt en finaleplads, men vil he111ere ro om 
resultatet end spå om det. Værste konkurrenter: FRA,BRD,NL og BEL. 

JENS MOHR ERNST, 23 år, 185 cm og 77 kg. Stud.Polyt. Forventninger:: En 
finaleplads, værste konkurrenter: NL, BEL, NOR, IRL, AUS og CAN. 

MICHAEL FREI, 22 år , 190 cm og 69 kg. Maskiningeniør-studerende på DIA . 
Forventer en finaleplads evt. en plads blandt de fire første, helst guld, men 
de 9 af bådene i feltet ligger tidsmæssigt meget tæt. Værste konkurrenter : IT A, 
FRA og BRD. 

REGITZE SIGGAARD, 23 år, 170 cm og ca. 55 kg. Studerer til 
levnedsmiddelkandidat på Landbohøjskolen. Forventer i første omgang en 
finaleplads ved VM, og når den er opnået så en medalje i finalen. Værste 
konkurrenter: NZL(sølv 1989), BRD,(nr. 2 i Luzern), KINA og evt. som 
outsider, Sverige . 

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

TIL DSR_ 

T a k for boremaskinen som er taget flittigt i brug. Som det ses af 
b illedet, kunne "gamle" ro-venner i Rander s huske mig og havde r e jst 
åre rne. 

!icrtClig tak for 
opmærksomheden 
ved vort bryllup 
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Ni e ls & Helle 

l Fra Kungålv til GØteborg - ad vandvejen. 

De 20 km blev afviklet 

i det værste vejr nogen sinde. 

- Fredag d. 28. september satte en stor Citroen og en mindre 
VW-Golf kursen mod Gøteborg. 
Bilerne var fyldt op med ni friske damer, der skulle vise flaget 
ved årets GØta Elv Rodden, hvor man ror 20 kilometer Era Kungalv 
ind til Gøteborgs Havn. 
En tur for de seje men har man først en gang prøvet denne smukke 
rute i d e flotte efterårsfarver, ER man leveret! Det var da også 
39. gang, Gøta Elv Rodden blev afviklet - og med stor deltagelse. 

Som nævnt i sidste blad, skulle DSR være repræsenteret af tre hold 
i det svenske, en dameotter, en elite herreotter og en 
veteranotter. Desværre kunne vore elite-herrer ikke blive enige 
om træningsintensiteten før arrangementet, så man meldte af istedet 
for at forsøge at klare sig bedst muligt, hvilket andre hold hvert 
år prØver på. 

også damerne havde haft problemer, men det lykkedes da - 14 dage 
før at stable et rimeligt stærkt og erfarent hold på benene. 
Til gengæld havde veteranholdet vist ingen problemer. Med Mogens 
Haut som ankermand kunne de aldrende sagtens finde ud af at være 
med i Gøteborg uden større genvordigheder forinden. 

Summa Summarum. DSR var repræsenteret af et veteranhold: Geert 
& Jan Cederquist, Stig Rasmussen, Arnold SØrensen, Bo Christensen, 
Bjarne Sørensen, Mogens Haut, Ulrik Bang og cox. Peter 
Klug-Andersen, i gamle dage kaldet: Peter Klug-And! 

- Og dameholdet: Marianne Henney, Rie Sørensen, Charlotte 
Michaelsen, Jette M. Larsen, Mette B. J ensen, cox. Mette Andersen, 
al l e fra DSR. Lillian Bruhn, Hellerup, S:usan Hansen, Fredensborg 
og Britta Graae, KR. 
Ligeledes deltog DSRs kaproningschef, Reiner Modest, på sit 
sædvanlige stærke vinderhold fra Lyngby Roklub. 

Damerne valgte, modsat herrerne, at tage til Gøteborg alle r ede 
fredag aften for at være udhvilede til lørdage ns strabadser. vi 
havde atter fået l o vning på det splinte rnye og lækre klubhus, der 
tilhØrer Gøteborg s Roddforening, og modsat sidste år, h vor det 
tog halvanden time at finde frem til dette pragtfulde sted, k larede 
de dygtige damer det på tyve minutter. Huset ligger i yderkanten 
af GØteborg i et meget smukt naturområde, og faciliteterne var 
p e rfekte. I år havde vi hele hytten for os selv, hvilket var 
temmeli~ hyggeligt. PØnser nogle af DSRs langturs-, motions-, 
eller kaproere iøvrigt på at tage til Gøteborg, da ret henvendelse 
til DSRs r e daktrice , der kan skaffe yderligere oplysninger om 
huset. 

Veludhvilede lørdag kunne holdet konstatere at vejret udenfor ikke 
j ust var det mest perfekte til roning. Der var heller ikke meget 
bedre ude på bådepladsen i Kungalv, hvor det stormede temmelig 
kraftigt - o g desværre den f o rkerte vej, så der skulle pukles i 
den hårde modsø og samtidi g skulle d e r satses på ikke a t SYNKE! 
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i"ledens to af damerne kørte biler ind til målområdet i Gøteborg, 
riggede resten af holdet otteren SLEIPNER til. Belært af tidligere 
tiders erfaring med at synke i KØbenhavns Hav n, valgte damerne 
fornuftigt nok at sætte meget bredt tape på samtlige rigge, så 
bølgerne (forhåbentlig) kunne prelle af! 
Disse foranstaltninger blev udført til stor morskab for 
kaproningschef: Reiner Modest, der senere skulle komme til at ærgre 
sig over, at netop HANS hold IKKE havde fået samme "geniale" ide. 
(Dette vendes der tilbage til)! 

SÅDAN! 
- Eneste danske damehold umiddelbart inden strabadserne på Gøta Elven . 
Læserne bedes lægge mærke til, HVOR genialt damerne har tapet riggene 
på deres båd. En foranstaltning, der skulle vise sig at være guld værd! 

Der var ikke ændret synderligt på toiletforholdene siden sidst. 
Bet das til over 25 ottermandskaber - eller guds frie natur. Der 
blev vandet mange små fyr- og birketræer den dag. 

Klokken 12.00 skulle første afdeling, damerne, sendes afsted. 
Konkurrencen var nøjagtig lige så hård som sidste år, idet de samme 
hold mØdte til start - ni ialt, hvoraf nogle af holdene bestod 
af svenske, ognlorske landsholds roere og så, selvfølgelig DSR 
med lidt hjælp udefra! 
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Fornyet indkaldelse til 

Generalforsamling i Danske Studenters Roklub 1990. 

Henned indkaldes til ordinær genralforsamling ,jævnfør §8 i DSR's love 

fredag den 16. november kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden: 

l) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) Valg af fonnand. 
4) Valg af kasserer. 
5) Valg af sekretær. 
6) Valg af materielforvalter. 
7) Valg af kaproningschef. 
8) Valg af instruktionsrochef. 
9) Valg af motionsrochef. 

10) Valg af langtursrochef. 
11) Valg af husforvalter. 
12) Valg af 2 revisorer. 
13) Valg af repræsentanter til D.F.f.R. 
14) Særlige forslag. 
15) Eventuelt. 

ad pkt. 5): Bestyrelsen foreslår Bente Tholstrup. 
ad pkt. 6): Bestyrelsen foreslår Finn Kittelmann. 

Bestyrelsen foreslår genvalg til de øvrige bestyrelsesposter samt af de to revisorer. 

P.b.V. Henning Rasmussen 
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Fiskere, bundgarn og sejlere-._"----'-----_--------'--_ 
DENNE OVERSKRIFT "FALDT" REDAKTRICEN OVER I BERLINGSKE TIDENDE 

D. 6. OKTOBER. 

- MON IKKE OGSA VI. SOM ROERE- KAN DRAGE NYTTE AF DENNE 

ARTIKEL? 

Dansk Sejlunion. der repræsenterer omkring 60.000 fritidssejlere. har 

løbende i sæsonens løb holdt kontakt omkring et meget aktuelt og omdebatteret 

emne - afmærkning af bundgarnspæle. med lys eller på anden måde - et problem 

for sejlere i et meget stort antal indre danske farvande. 

Unionen kan nu meddele. at der er sket afmærkninger i den nordlige del 

af Fakse Bugt fra Rødvig til Fakse Ladeplads med i alt 12 lanterner. 

Farvandsvæsenet har derudover stillet krav om afmærkning af bundgarn ved 

Hesnæs Havn. Præstebjerg Rev. Samme væsen har givet tilladelse til 

lysafmærkning af bundgarn ved Klintholm Havn. Man har samtidig stillet krav 

om afmærkning ved Øer Maritime ferieby. ved Skagen og ved Grenå. 

Om dette så tilfredsstiller sejlerne er et helt andet spørgsmål. Debatten i 

nu afvigte sæson synes at tyde på. at man absolut ikke finder den ny 

afmærkning tilfredsstillende. 

Men i Søsportens Sikkerhedsråd. hvor man ligesom i Dansk Sejlunion holder 

nøje observation med udviklingen. har man kun konstateret få episoder omkring 

afmærkningen. 

Farvandsvæsenet tilråder. at alle faststående fiskeredskaber afmærkes uanset 

vanddybde. Dansk Sejlunion har gjort opmærksom på. at besejlingen i danske 

farvande ikke blot angår de ovenfor anførte måske 60.000 danske fritidssejlere. 

men et lige så stort antal gæstende fritidssejlere. 

Dansk Sejlunion er man en smule bekymret over. at det faktisk pålægges 

sejierne og disses klubber at gøre en akti v indsats fo r at få bundgarn 

afmærket. 

Det skulle nødigt skade sejlernes sædvanligvis gode forhold til 

erhvervsfiskerne i de pågældende områder. 

Sejlerne og deres klubber kan fortsat rette henvendelse til Fiskerikontrollen . 

Man erkender . at det vel aldrig har været hensigten at få alle bundgarn 

afmærket. men unionen ønsker fortsat "at have en finger på pulsen". 

Af Poul Møller 
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S~dste år vandt et stærkt norsk damehold over danskerne, og netop 
det hold skulle vi ligge ved siden af i startfasen. De norsk e damer 
forsøgte sig ellers med et smart, men usportsligt kneb. Man prøvede 
at "mØve sig ind" i midten af feltet istedet for at ligge på den 
bevilgede bane l ved siden af DSR. Det gælder nemlig om at komme 
bedst fra start (som i alle andre sportsgrene) og helst holde sig 
på midten af elven, da denne, efter kun 2 km. ' s roning snævrer 
ind og går under en bro, hvor kun et mandskab kan komme igennem 
ad gangen. 

Uheldigvis for de norske jenter, blev startskuddet fyret af, netop 
'som de forsøgte at presse sig ind, hvilket betØd at flere hold 
kom i karambolage med hinanden, mens DSRs damer lagde ud med en 
gevaldig kanonstart. 
De fØrste 2 km. skulle sammen med de sidste 3, vise sig at blive 
de hårdeste nogensinde. BØlgerne væltede ind over både og 
mandskaber - men takket være tapen prellede en hel del af den hØje 
sØ af på SLEIPNERs rigge, selvom der ofte kom nogle "skvæt", der 
ramte damerne på rygge og i nakker. Der røg så DE frisurer, der 
pænt var sat inden løbet! 
Det hele føltes som timer. Hvor f .. • .. blev broen dog af. Det var, 
som roede man alt hvad der kunne mobiliseres, uden at båden 
ligefrem flØj afsted. 
ENDELIG kunne vi ro under, som første hold af alle - og derefter 
ændredes vandforholdene samt vores roning sig fuldstændig. 

DSRs damer havde inden lØbet trænet sammen i otteren S gange og 
indrømmet - båden havde ikke på noget tidspunkt kørt HELT perfekt, 
idet man blandt andet havde haft store problemer med balance n, 
især i styrbordssiden. 

Lige netop her, på Gøta Elven, under løbet, begyndte båden 
sandelig at glide. Holdet begyndte at fungere optimalt, som en 
maskine der skulle drives fremad på den mest effektive måde. 

Tempo 28, godt tryk ude i vandet, åretagene fuldstændig ens 
- jo, dette her var en særdeles udsøgt fornØjelse og noget ganske 
andet end træningsaftenerne på Bagsværd Sø. 
Bagude blev afstanden til konkurrenterne større og større, det 
var som havde vi elven helt for os selv. 

Normalt plejer herreholdene, der starter la min. senere, at 
indhente damerne efter 12-14 km. 's roning, men der gik temmelig 
lang tid fØr det første herrehold var i sigte. Det var, som ventet, 
Lyngbys stærke hold med Reiner Modest & Co. Ud af Øjenkrogene kunne 
det anes, at Lyngbys båd lå temmelig dybt i vandet, da den 
passerede os - og styrmand Mettes kommentar var da også: "Jeg tror, 
de er ved at synke!" 

Ingen andre hold kom iøvr igt nærmere de to danske både, der 
efterhånden var ganske tæt på målet, Gøteborgs Havn. 
Atter blev vandet temmelig kaotisk. At skive årerne var næsten 
umuligt i de høj e bølger. Pludselig passerede vi Lyngbys herrer, 
der nu for alvor var ved at gå ned. 
"Har I et øsekar", råbte de febrilSkE. Vores medbragte røreskål 
fra Gøteborgs Roddforening blev kastet over til dem, men forsvandt 
i bølgerne . 

-. -
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vi kunne kun ro forbi det synkende mandskab - og endelig, efter 
yderligere 300 meters roning var vi i mål som vindere af 
dameklassen. DSRs veteranhold havde, ligesom Reiners, haft store 
problemer, hvilket kan læses andetsteds. Et norsk herrehold måtte 
også forlade en synkende skude og søge fast grund: på en 
fiskekutter! 

Eft€r løbet vankede der den traditionelle kolde, men meget 
velsmagende Blåbars Soppa. De forkomne, forfrosne, men lykkelige 
DSR-damer m. flere, kunne modtage deres guldmedaljer på 
præmiebroen, der bestod af en stabel gamle paller! 
En enkelt af damerne, også fra DSR, modtog som den første kvinde 
nogensinde, en bronzemedalje for at have gennemført Gøta Elv Rodden 
5 gange. 
Dernæst gjaldt det en tur til Renholdningsverket, hvor der altid 
er masser af varmt vand i bruserne - og efter badet - de store 
og lækre portioner: KØttbullar m. mos. 
Alene sidstnævnte gør, at man MÅ til dette marathon-stævne hvert 
år! 

Trods strabadserne, det forfærdelige vej r, masser af blodvabler , 
Ømme bagdele og (nærmest) bedØvede arme, mente damerne at det havde 
været en rigtig god tur - ja, årets højdepunkt - og at man sagtens 
kan klare sig godt i en otter, uden at man nØdvendigvis behØver 
at have nuværende eller tidligere landsholdsroere med i 
besætningen. Modsat sidste år fungerede dame-holdet socialt mere 
perfekt. Man havde den samme indstilling til tingene - og ingen 
følte sig bedre end den anden på holdet. 

Næste år er samme mandskab garanteret med igen ved starten i 
Kungalv, og det forlyder at INGEN af damerne godvilligt giver sin 
plads i otteren fra sig. 

Vi er ihvert fald blevet enige om, at denne tur gav blod på tanden 
til at træne otter ca. en gang ugentlig her i vintersæsonen. 
Mere skal der faktisk ikke til. 

Tak for en rigtig god tur. 

Dameotteren. 

P.S. vi skal hilse og sige, at de to danske herrehold nåede 
velbehDldne, omend lidt mere afkølede, tilbage til Danmark - og 

. at vi allerede har fundet pa årets julegaver til "de mænd, der 
ellers har alt": 

Reiner får en kasse fyldt op med tape og en lænsepumpe. 

f.10gens Haut får det samme + et bykort over Gøteborg, så han kan 
finde sin bil igen efter racet. Rygterne sige at Mogens vandrede 
rundt i Gøteborg i mindst en time, fØr han fandt dytten - og at 
hans hold, med anstand stod og ventede i deres gennemblødte tøj ... 
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Rosæsonen er slut. 

Delle behøver heldigvis ikke at betyde, at aktiviteterne i DSR er slut for i år. 
Vinteren er jo normalt den tid på året, hvor aktiviteten flyttes indendørs og selve 
klubhuset bliver mest flittigt benyttet. 

Selvom standeren er strøget, er der dog ingen grund til at lægge roningen definitivet 
på hylden. Vintermånederne kan stadig byde på mange dej~ge dage, hvor det absolut 
er muligt, at gå på vandet. Husk blot at overholde vmterronmgsregJementet, hvor den 
væsentlige indskrænkning i virkeligheden er, at man kun må ro I dagslys. VI regner 
også i år med at gennemføre den traditionelle kanaltur den sidste '.ørdag før JUl. Om 
vi beslutter at denne er den 15. eller den 22. december er endnu ikke fastiagi, men 
mere herom i næste nummer af bladet. 

Den store aktivitet i vintermånederne er gymnastikken, der allerede nu er godt igang. 
Er du ikke kommet igang endnu, var det måske en ide at møde op og prøve at forbedre 
din kondition. Et godt råd er at benytte et af de sene hold, da aktiviteten er heftig på de 
tidlige. Der bliver i år arrangeret løbetræning hver torsdag aften under ledelse af 
Asbjørn Torp, således at de, der foretrækker udendørs aktiviteter, kan få deres lyst 
styret. Se herom andetsteds i bladet. 

Også Orienteringssektionen har sin højsæson i vinterhalvåret. Har du ikke løbe! 
orienteringsløb før, kan det anbefales at møde op til et af de mange klubløb I 

Gåsehuset i Allerød. Har du blot lyst til en spadseretur i skoven, er du også meget 
velkommen på disse dage. I det hele taget er alle meget velkomne til at benytte vor 
dejlige hytte i Allerød. Se Orienteringssektionens program andetsteds i bladet. 

Af andre aktiviteter skal nævnes badminton, hvor vi atter i år har to baner i 
Svanemøllehallen hver lørdag formiddag. Banereservation foretages i klubben. Også 
motionsrummet og robassinet kan anvendes til at holde formen ved lige i vinter. 

Den 16. november afholdes den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal stå til 
regnskab for sin ledelse af klubben i den forløbne sæson. Vi regner naturligvis med, at 
du møder op og deltager i debatten. 

Du vil i nær fremtid modtage brev om arbejdsordningen. I lighed med andre år skal 
alle medlemmer, der har roet, lægge 8 timers arbejde i løbet af denne vintersæson o~ 
næste sæson i klubben. Delle arbejde kan bestå i mange ting. Bådene skal ordnes t!l 
næste sæson. Huset trænger til en kærlig hånd rundt omkring. Der skal bruges folk td 
køkken og bar. Der skal instrueres næste sæson. Der skal også næste ~ være ~n rovagt 
hver aften. Prøv engang at overveje, hvordan du bedst mener, at dme 8 lJmer ~an 
anvendes. Det kunne jo godt være at vi har overset aktiviteter, der burde komme md 
under arbejdsordningen. Forslag modtages med glæde. 

Men indtil videre, tak for en god sæson med stor aktivitet på alle fronter og på gensyn 
til vinterens aktiviteter. 

Henning 

3 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Rosæsonen er slut, leder v. H. Rasmussen ............ . 

Fi3kere, bundgarn og sejlere, en avisartikel ........ . 

DSRs generalforsamling, fornyet indkaldelse .......•.. 

Roernes foryentninger ved VM ........................ . 

Motionsroning, sådan gik 1990, Motionsroningsudvalget 

DSR til VM i Italien, v. Stig/ Kaptajnen ....•......... 

Attenzione bambino!, v. Ole Dam Petersen ............ . 

Med Anders Brems til NM og ~l •••••••••••••••••••••••• 

En læserkommentar v. Overstyrmanden ................. . 

Redaktricen finder svaret/Endnu en kommentar .... . ... . 

Vinter-roret,v. Lise McNamara & Bjarne Engell ....... . 

Efterårskaproningen,v. MBJ ............•.............. 

Gøtailvrodden, v. Stig Kaptajnen ..........•.......... 

Nye impulser om instruktion, v. Instru.udv .......... . 

Sporten i DDR, v. Me tte B.J .. . ..................... . 

Lidt af hvert ....................................... . 

Fra Kungilv til Gøteborg, v. Dameotteren ............ . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10-11 

12 

13 

14 

15-17 

18 

19 

20-21 

23-26 

*IndmeLdeLse: Indmeldelses-girokort forefindes på kontorets dØr i 
bådehallen. Husk at udfylde kortets bagside. Indbetalingen dækker de 3 
første måneders kontingent. - Gratis prøve inden indmeldelse: 2 instruk-
tionsroture, eller l gang gymnastik. ~ 
*Kontingent: opkræves 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 / la, og skal være DSR 
i fiænde med mindst 3 dages varsel. Det er vigtigt at kunne dokumentere 
udmeldelsen i tvivlstilfælde. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale 
et girokort på nøjagtig kr 3.00 til giro 500 34 66. på den del af kortet 
som posthuset beholder (betalingsdelen) anføres: "udmeldelse" , navn og 
adr esse . Man bør i egen interesse gemme girok vitteringen, se n edenfor. 
*Obs. ikke automati sk udmeldeLse ved restance: Man er medlem og kontin
gentpligtig indtil gyl d i g dok umenter bar udmel del s e er modtaget i DSR. Dette 
gælder uanset om man b enytter DSRs faciliteter. Eksklusion v i l normalt 
f inde sted v ed en restance svarende til 1/ 2 - l å .;."s kontingent. Restancen 
vil om nødv endi gt bliv e inddr aget ved incasso. All e omkostninger i 
f orbindelse hermed betales af s kyldneren. 

Ang. i ndmeldelse i pe ri odrn 1.9 . 90-1 .4.91 og "in tl!!: rgymnaat1k : Besty re l ae n har vedtaget begr. n sn inge r f o r medlemmer i nd.eldt 
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Dato L"bstype Skov Arrangør 

4/ 11 B Grib Skov Midt OK 0st 

11 / 11 Jette .. il St. Dyrehave OK 73 

18/11 G4sehuB Ravnshalt DSR 

2/12 GAsehuB Ravnshalt DSR 

16/ 12 Julekispus Ravnsholt DSR 

Tilmelding: 

G4Behusløb: Kød op mel lem kl. la og 12 

0vrige løb: 

(14 dage før) 

3 baner p4 ca. 3 km, 5 km og B k. 

Johan Frydendahl 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 

Uf. 31 63 08 11 

42 85 86 05 

... 

(arb. ) 

(priv) 

1"clcfo llell kliner, h .... :'Id r"Ber 
(let "Mali' 

~odt. Ikke .,111" t:l'lIkPl 

som h:lU' 

MEDLEMSBlAD NR. 9 NOVEMBER 1990 

SÅDAN KAN MAN OGSÅ INSTRUERE NYE ROERE. 

MASKE EN TDe TIL DSRs INSTRUKTIONSUDVALG ? 

Pressefoto; Roinstruktion i Oxford, 14 . oktober 1 935.) 
Fra MBJs billedarkiv . ) 

58. ÅRG. 
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Dato L.bstYQe Skov Arrangør 

2/12 Gåsehus Ravnshalt DSR 

16/12 Julebspus Ravnshalt DSR 

6/1 Nytårsatafet Brorfelde Sltov Holbæk 

IfJll Gåsehus Ravnshalt DSR 

3/2 Gåsehus Ravn s halt DSR 

24/2 Gåsehus Ravnshalt DSR 

17/ 3 Gåsehus Ravnsh a lt DSR 

17/3 A st. Dyrehave HIllerød 

24/3 B Ny Ta lstrup Rosbide 

28-30/3 Påske Skagen 

1/4 SprInt Boserup Rosklide 

7/4 Gåsehus Ravnshalt DSR 

TIlmeldIng: 

Gåsehusløb: M"d op mellem kl. 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, S km og 8 km 

0vrlge løb: Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 Il (arb. ) 

BredesvInget 42 
(14 dage før) 2830 Virum 42 85 86 OS ( pflV) 

!t"'O 11'"0.1-
• > 
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MEDLEMSBlAD NR. 10 DECEMBER 1990 58. ARG. 
DSR ha-v-oe s~cces 

'I'asrnarl..ierl._ i dag og 
e s å perfekt a RØge -

Efter løbet: v~ roede bar træneren ir n 

Regitze: 

• lykkel~gh-J' em at ham bonedne stor del afm~rge e ndnU 
"Jeg er sa skr~ve _ han har • t oP for ~ 
du kan ;~~~ alletider~ det er ikke gae 
han er her - tænk ." 
for dette bare så lykkel~g . 

jeg er 

Mette: Hold kæft hvor e r jeg gla d - jeg ved slet ikke hvad jeg 
skal gøre - jeg er helt rundt på gulvet." 

- Og så d " KU ArvarH,er champagnegilde bagefter o g s elv formande n for 
med d~ei ~~~:' fik et o rdentligt knus - Mette var rundhåndet 
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GENERALFORSAMLINGEN, 
se næste nummer 

DEAD-LINE 
GOD JUL OG 

IS. JANUAR 
GODT NYTÅR 

*Indmeldelse: Indmeldelses-girokort forefindes på kontorets dør i 
bådehallen. Husk at udfylde kortets bagside. Indbetalingen dækker de 3 
første måneders kontingent. - Gratis prøve inden indmeldelse: 2 instruk
tionsroture, eller l gang gymnastik. 
*Kontingent: opkræves 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 / la, og skal være DSR 
i hænde med mindst 3 dages varsel. Det er vigtigt at kunne dokumentere 
udmeldelsen i tvivlstilfælde. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale 
et girokort på nøjagtig kr 3.00 til giro 500 34 66. på den del af kortet 
som posthuset beholder (betalingsdelen) anføres: "udmeldelse", navn og 
adresse. Man bØr i egen interesse gemme girokvitteringen, se nedenfor. 
*Obs . ikke automatisk udmeldelse ved restance: Man er medlem og kontin
gentpligtig indtil gyldig dokumenterbar udmeldelse er modtaget i DSR. Dette 
gælder uanset om man benytter DSRs faciliteter. Eksklusion vil normalt 
finde sted ved en restance svarende til 1 / 2 - l års kontingent. Restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i 
forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Ang. indmeldelse i perioden 1.9.90-1." . 9 1 og vintergymno.s tik: Bestyrelsen har vedtaget begrænsninger for medlemmer i ndm~ld t 

i denne periode. se opslag . 
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Systematiseret og sammenfattet referat af dele af den afsluttende 
debat på DSR's generalforsamling den 16.11.90. 

Der var DSR-medlemmer, der gjorde sig til talsmænd for følgende synspunkter: 

Punkt l. Angående medlemsbegrænsning. 

Der skal være loft over medlemsstallet i DSR. 
Der må først meldes 50 nye medlemmer ind, når 50 gamle har meldt sig ud. 

Punkt 2. Angående servering fra det nyistandsatte køkken. 

a. Der må kun laves mad i DSR af frivillige, ubetalte medlemmer. 
b. Der må kun laves mad tirsdag og torsdag. 
c . Der bliver forresten kun lavet mad tirsdag og torsdag, når de frivillige har lyst 

til at lave mad! Og det har de ikke om sommeren. 
d . Hvis det viser sig, at der ikke er frivillige, ubetalte medlemmer til at kokkerrere 

et passende antal gange i løbet af vintersæsonen, bør man tvangsudskrive f.eks. 
gymnastikfolket til køkkentjeneste. 

Punkt 3. Angående klassificering af medlemmer. 

"Rigtige" medlemmer af DSR er kun de medlemmer, der ror. 
"Rigtige" medlemmer kommer i klubben tirsdag og torsdag. 
"Rigtige" medlemmer spiser ikke om sommeren, for da ror de. 

Der var ingen DSR-medlemmer - undtagen formanden - der talte imod disse syns
punkter! Jeg sagde heller ikke noget, for jeg blev så deprimeret. 

Til gengæld har jeg nu valgt at delagtiggøre andre i følgende "strøtanker": 

Kaniner er ~ "rigtige" medlemmer. De må kun komme i klubben mandag og 
onsdag, hvor de får kage. 
Gad vidst hvor lang "overgangsordning" man har fra status "rigtigt" medlem til 
"urigtigt" medlem, når man ikke ønsker/har tid til at ro mere, men blot betaler 
sit kontingent? 
Man kunne jo også moppe de "urigtige" medlemmer ud? Så ville der (jvf. 
pkt.l) blive plads til nye "rigtige" medlemmer! 
Gad vidst hvor mange "urigtige" medlemmer, der går på et "rigtigt" i den 
forbindelse? De "rigtige" bruger jo materiellet? 

Alt i alt kan der tilbage i DSR blive en aktiv, måske ikke så stor skare af ind- og 
sanunenspiste roere, der rigtigt kan føle, at de danner en klub! 

Jo, jeg blev deprimeret ! Og forundret over at påbud, forbud , indskrænkninger og 
tvang skulle være den nye tone i DSR i stedet for det modsatte, nu hvor vi er i op
gangstider. 

Dog med venlig hilsen fra et tidligere 
"rigtigt" , nu absolut "urigtigt" medlem. 

Annelise 

22 

I • 

Generalforsamlingen 

den 16. november forløb meget udramatisk. Beretning - regnskabsaflægge1se - valg af 
bestyrelse - nogle få kommentarer og derefter videre til Styrmandslaugets generalforsam
ling. 
Som medlem af bestyrelsen sidder man tilbage med et spørgsmål, om dette var godt eller 
skidt. Har vi efter medlemmernes mening gjort et godt stykke arbejde, eller er de bare 
fuldstændig ligeglade med, hvordan klubben styres, så længe de bare får lov at dyrke deres 
roning og andre aktiviteter? 

Der blev fra et enkelt medlem efterlyst en bedre information fra bestyrelsens side, hvilket vi 
også havde lovet på sidste års generalforsamling. Vi prøver faktisk. Dels gennem dette blad 
og dels ved utallige opslag i klubben. Selv prøver jeg efter bedste evne på denne plads måned 
efter måned. Har I nogensinde tænkt på, at vi også ønsker en bedre information fra medlem
merne - jer? Hvad vil I med jeres klub? - hvordan fungerer klubbens hverdag set fra jeres 
synspunkt? - etc .. 
Skulle det lykkes, kunne vi begynde at tale om kommunikation mellem medlemmer og 
bestyrelse, hvilket ville være befordrende for klubbens udvikling. 

DSR har i de senere år haft en kraftig udvikling, når man måler i antallet af medlemmer. 
Dette er positivt set ud fra et økonomisk synspunkt, men har naturligvis også nogle omkost
ninger på andre områder. Dansk roning som helhed har desværre ikke haft en tilsvarende 
fremgang. Medlemstallet har i temmelig mange år ligget på omkring de 15.000 og medlem
mernes gennemsnitsalder har en kedelig tendens til at stige. DFfR tog derfor initiativet til at 
nedsætte et udvalg, der skulle udarbejde en rapport, "Roning år 2000". Denne skulle anvise 
mulige udviklingsveje, hvis vi ønsker at roning stadig skal være en idrætsgren, der kan 
tiltrække nye medlemmer. Rapporten er kommet i kladdeform, og skal nu debatteres kreds
og forbundsplan. 

I DSR havde vi allerede inden fremkomsten af denne rapport besluttet at starte et tilsvarende 
arbejde. I weekenden den 3.-4. november samledes 21 af klubbens medlemmer, heriblandt 
bestyrelsen. De emner, der var lagt frem til debat, var "motion", "konkurrrence", "uddannel
se", "klubliv" og "rekrutering/PR". Debatten var livlig, og weekenden sluttede med, at de 
forskellige arbejdsgrupper fremlagde resultaterne af deres arbejde. Der blev ikke draget nogle 
konklusioner, hvilket heller ikke var meningen, men der kom en række synspunkter og 
forslag på bordet. 
Arbejdspapirerne fra denne weekend er nu ved at blive skrevet sanunen til et oplæg til debat. 
Denne skulle gerne foregå bredt i medlemskredsen og ikke bare blandt en lille kreds af aktive 
og interesserede. Vi vil dels gennem bladet offentliggøre oplægget, og dels forsøge at 
indkalde nogle medlemsmøder med mere specifikke emner i løbet af næste år. Der vil 
sandsynligvis også blive afholdt en eller flere opfølgningsweekends, men ikke nødvendigvis 
med den sanune deltagerkreds. 
Nogle af de gennemgående bemærkninger i alle de udtalelser, vi fIk på denne første "frem
tidsweekend", var at vi skulle satse meget på uddannelse og på et mere struktureret motions
tilbud. 

Den form, DSR har idag, er skabt gennem mange år. Der ~r ingen, der siger, at den er forkert, 
og nødvendigvis skal laves grundlæggende om. Men den udvikling vi inde i med en tilgang 
på 350-400 og en afgang på 250--300 medlemmer hvert år er for mig en indikation af, at vi 
skal til at tænke os grundigt om hvad angår de tilbud, klubben skal give sine medlemmer 
samt kvaliteten af disse. Gør vi ikke det, kan vi hurtigt ende, som det Mikkel i sit indlæg i 
forrige klubblad kaldte en kaninfarm. 

Jeg håber, at mange vil deltage i debatten, således at vi kan få en velfungerende klub, også i 
fremtiden. 

Da dette bliver det sidste blad iår, vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle samt jeres 
familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Henning. 3 



FERIELANGTUR 1991. 

Tag et kort over Europa og en pegefinger. Sæt pegefingeren på Prag, 

og lad den følge Elben mod nord gennem Erzgebirge til Dresden, 

Torgau, Wittenberg med ham Luther, du ved!), Schønebeck og 

Magdeburg. Herfra ad kanal og floden Havel mod øst over Brandenburg 

og Potsdam til Berlin. Tag et lille hvil! 

Lad fingeren fortsætte mod øst ad Spree og kanal til floden Neisse. 

så mod nord over Frankfurt An der Oder over Stettin til Swinoujscie. 

Herfra er der færge til København. 

VÆRS'GOD HER ER ET FERIETURSTILBUD I SOMMEREN 91 r OG EN FIN MÅDE 

AT SE DEN TIDLIGERE LUKKEDE DEL AF EUROPA PÅ. 

Turen laves som en slags fØljetontur med l eller 2 både, afhængig 

af interessen. 

Turen startes ultimo juni eller primo juli. 

Rotid 4-6 uger ( Det er medstrØmsi) 

Interesseret ?: Skriv dig på listen i klubben eller ring til mig 

Då 31 26 91 54 (uforbindende). 

Alle interesserede indkaldes til summemøde i starten af 1991. 

Bente Kjøller . 

. BERL IN IGEN 

Også i 1991 planlægger vi en tur til Berlin i Påsken . 

Turen vil denne gang - så vidt der er muligt - forme sig lidt anderledes end sidste 
år . Tanken er at lave en rundtur; altså ro fra klub til klub og ikke overnatte hver 
nat i samme klub. 

Turen er ikke planlagt i deItaljer, men allerede nu vil jeg gerne have en skøn 
over,hvor stor interessen er. Bindende tilmelding vil finde sted i januar 91. 
Prisen forventes at komme til at ligge i størrelsesordenen 7-800 kr. 

Er du interesseret kan du skrive dig på listen i klubben, eller ringe til mig på 3 1 
26 91 54 senes t 20. december . Jeg vil så kontakte dig senere. 

Bente Kjøller 
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Ad. 3 

Ferd'nand 

Formanden fremkom med en bemærkning om den manglende interesse 
for/overværelse af bestyrelsesmøderne fra medlemmernes side. På sin vis 
forstår jeg godt, at I ikke gider møde op til et 3-5 timer langt møde uden 
at vide hvilke emner, der skal drøftes. Måske var det en ide, at dags
ordenen for møderne blev offentliggjort på lige fod med referaterne, så 
medlemmerne har mulighed for at overvære specielt udvalgte diskussioner. 
Jeg har endnu ikke diskuteret denne ide med formanden, . da mit indslag 
er nedfældet i et pludseligt inspirationens øjeblik just før deadline, men 
skulle han slutte op om ideen, vil der altså fremover ikke være nogen 
undskyldning for, at netop DU ikke møder op og overværer plejen af DIN 
kæphest. 

Det undrer mig, at Michael S. i sin kritik om den manglende information 
omkring beslutninger overhovedet ikke nævnte "beslutningsmappen". 
Kender du virkelig ikke den, Michael. Nej, det er vel de færreste, der gør 
det. Det blev - før min tid i DSR - besluttet, at "vigtige" beslutninger skulle 
bekendtgøres i en speciel mappe: "beslutningsmappen", som netop skulle 
fungere som kilde for informationshungrende medlemmer. Jeg fandt 
mappen - TOM - i sekretærskuffen ved min tiltrædelse i bestyrelsen. 
Imidlertid finder jeg, at intentionen med mappen er helt fin, og jeg vil gøre 
mit til at få den til at fungere. Når ombygningen er færdig, regner jeg med 
at finde plads til den et sted i Slyngelstuen - så hold udkig efter den. 

Bente T., sekretær. 

KOM TIL 

JULEKISPUS 

I GASEHUSET 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KLOKKEN 11 

FA EN HYGGELIG DAG I SKOVEN 

EFTER EN TUR I DEN DEJLIGE NATUR 

ER DER GLQGG OG ÆBLESKIVER 
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Om information. 
Efter den nyligt overståede generalforsamling sidder den ligeså nyligt valgte DSR
sekretær - TAK FOR VALGET - dybt forundret over: 

1 at valget af bestyrelse foregik per ren automatik, 
2. at der er nogle, der ligefrem LÆSER bestyrelsesmødereferaterne og 
3. at Michael Stjernholm åbenbart ikke kender eksistensen af "BESLUTNINGS

MAPPEN" 

Ad. 1 På trods af det pæne fremmøde - hvoraf jeg ganske vist har en vag 
mistanke om, at en del skyldtes, at folk ville sikre sig ikke at komme for 
sent til den efterfølgende generalforsamling i Styrmandslauget - stillede 
ingen spørgsmålstegn ved de opstillede kandidater (som iøvrigt ingen 
modkandidater havde) . 

Ad. 2 Det er naturligvis glædeligt, at der er en vis interesse for, hvad der sker på 
bestyrelsesmøderne. Michael Stjernholm var utilfreds med bestyrelses
mødereferaterne i 2 tilfælde, hvor der blev taget beslutning om 
a) møbler til verandaen og 
b) nyt rotøj . 

Er Michaels utilfredshed bare utilfredshed for utilfredshedens skyld, eller 
er den et udtryk for, at disse emner ligger ham dybt på sinde??? I 
referatet af bestyrelsesmødet den 28. august 1990 kunne man læse, at 
"Henning har været på møbel messe og fundet et egnet (???) design. 
Brochuren lægges frem på kontoret - respons efterlyses". Responsen 
udeblev da heller ikke. Side op og side ned af kommentarer - så vidt jeg 
erindrer - ALLE fra bestyrelsesmedlemmer. Er det udtryk for manglende 
interesse fra den menige medlemsskare - heriblandt Michael, eller gik hans 
indslag mon tabt i P&T? 

Jeg vil indrømme, at mine referater primært har henvendt sig til eventuelle 
fraværende bestyrelsesmedlemmer og de medlemmer, der i forvejen har 
været involveret i sagerne (Marie Granholm, der som arkitekt har været 
involveret i indretningen af verandaen, og kaproerne, der har haft rotøjs
forslagene til afstemning). Dette har nok været en fejl fra min side, og 
således belært vil jeg i fremtiden forsøge at henvende mig også til 
almindelige "menige" medlemmer. Jeg vil således begrunde valgene, men 
jeg vil ikke pinde de enkelte forslag ud og således udvikle referaterne til 
doktorafhandlinger. Ønsker nogen yderligere informationer om alternative 
forslag i beslutningsprocessen, er der - som formand Henning også sagde 
- ingen, der forhindrer jer i at spørge, tværtimod vil vi blive glade for 
interessen. 
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"Fremtidsweekenden". 

Som nogle af jer allerede ved, har bestyrelsen netop afholdt en "fremtidsweekend". 
Meningen med denne weekend var, at få inspiration til løsningen af alle de 
spørgsmål, som trænger sig på i forbindelse med DSR's stigende medlemstal og det 
ret høje gennemtræk af medlemmer. Kort sagt, hvordan vi kan skabe en bedre klub 
og et mere attraktivt miljø for medlemmerne. For at få inspira'lion"udefra" havde 
bestyrelsen inviteret nogle af klubbens visionære aktiver til at deltage. VI nåede derfor 
op på et deltagerantal på 22 personer (dvs. 21, da redaktricen desværre måtte melde 
fra i sidste øjeblik - hun skulle have deltaget i den gruppe, der diskuterede 
"rekruttering og profile ring", men valgte at løse opgaven på sin egen måde: hun tog 
selv ud og profilerede i forbindelse med Mette Bloch's verdensmesterskab på 
Tasmanien) . 

Diskussionerne foregik i grupper, som hver bearbejdede et af emnerne 
motion 
klubliv 
konkurrence 
uddannelse 
rekruttering og profilering 

Hele lørdag blev der arbejdet myreflittigt i grupperne. Der blev også tid til forfriskende 
gåture, hvor diskussionerne dog røg lidt (læs: meget) ud ad tangenter. Lørdag aften 
skålede vi på Mettes guldmedalje. Vi diskuterede videre, denne gang i plenum, indtil 
vi ikke orkede mere. Endelig fri . Der var en lille flok, der skulle ud og profilere, dvs. 
de måtte ud og finde en is-kiosk med ekstreme åbningstider. Lidt senere forlod 
endnu en flok den indtagne weekend-hytte; formanden havde lovet rød sodavand til 
sekretæren, hvilket absolut var den eneste motivation for hendes deltagelse i dette 
togt, men ak - den lokale bæverding førte ikke slige delikatesser. Til gengæld mødte 
vi en gruppe gæve DSR-roere, som vi nok mente, vi havde set før. De må have været 
godt berusede, for de kunne åbenbart ikke kende forskel på is og øl. Den lykkeligt 
genforenede forsamling fik øje på et billard-bord, og med kø i hånd lykkedes det os 
at forene nattetagtet med lørdagens gruppearbejde: de fleste rekrutteredes til at 
deltage i en omgang Skoma'r med et kraftigt konkurrencemoment (det gjaldt om ikke 
at tabe) og Reiner underviste sekretæren i spillets finesser - det eneste hun forstod 
gennem alkohol- og røgtågen var dog, hvad der var for og bag på en kø. 

Søndag morgen - efter at have modtaget nyheden om Regitzes og Ullas guldmedalje 
og letvægtsotterens sø lvmedalje - fremlagde grupperne gårsdagens arbejde for 
hinanden. Umiddelbart lyder emnerne meget forske ll ige, men faktisk lapper de fleste 
over hinanden, og undervejs var gruppernes diskussioner røget ud af tangenter, som 
lå langt inde på de andre områder. Således blev "rekruttering og profilering"s
gruppen, som undertegnede sad i, enige om, at DSR - grundet den i fONejen store 
tilstrømning - ikke har brug for rekruttering af medlemmer udefra. En undtagelse er 
dog rekrutteringen af junior-kaproere . DSR's medlemstal skal i stedet holdes oppe 
ved, at vi satser mere på de medlemmer, der ellers ret hurtigt ville falde fra igen, 
fordi de ikke føler sig hjemme i klubben. Nogle midler til at opnå dette mål er -
sammenfattet efter søndagens gruppefremlægninger: 
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et mere alsidigt udbud af aktiviter, del være sig bl.a. opprioritering af scullere 
og andet lettere materiel samt instruktion i anvendelse af vægttræningslokalet, 
et mere aktivt klubliv, hvor bl.a. køkkenet fungerer bedre end i øjeblikket, 
konkurrence på mange andre niveauer, end vi forbinder med Bagsværd, dvs. 
mere konkurrence i DSR-Svanemølle-regi, muligvis i samarbejde med vore 
naboer, 
bedre og højere uddannelser af såvel roere som instruktører - højere 
uddannelser (f.eks. flere rorettigheder) giver en større valgfrihed, kompetente 
og motiverende instruktører giver nye roere en fornemmelse af, at der er 
"styr" på sagerne, begge dele kan være med til at engagere folk. 

Dette er blot nogle af de ting, grupperne kom frem til hin weekend. Henning og 
Reiner koger i øjeblikket på sammenfatningen af weekendens resultater, som bliver 
offentliggjort ved en senere lejlighed. Afslutningsvis vil jeg sige, at det var en socialt 
meget hyggelig og DSR-fagligt yderst inspirerende weekend. Flere af deltagerne er 
allerede gået i gang med planlægningen af nye initiativer, som forventes iværksat 
indenfor en overskuelig tid. 

Bente T., sekretær. 

. 
C> 

o 
6> 

ANNONCE 

Fejlretning i robassin 

ANNONCE 

Målgruppe: Alle motionister 

ANNONCE 

Tid: Onsdag d. 12 dec. kl. 18.00 (19.30-ej spisning) 

ANNONCE 

sted: DSR - verandaen og robassinet 

Denne tekst er så kedelig og uin
teressant , at den ikke fortjener 
de store typer, der normalt skri
ves med, når interessen skal fan
ges hos triste og kedelige roere. 

Den meget kedelige og noget fjol
lede BJARNE ELTANG vil, hvis han 
gider at dukke op, give en inder
lig tør og langstrakt lektion i 
rotagets genvordigheder. 

Hvis du Ønsker yderligere infor
mation, og du selv mener, at du 
kan være bekendt at forstyrre mig 
på mit arbejde, så ring ma - fre. 
på tlf: 33 92 43 16. 

Det kan afslutningsvis siges om 
BJARNE ELTANG, at han er særdeles 
skrap til at gå på hænder. Han er 
desuden en ivrig vinterbader/sau
nagænger, og så har han vist nok 
været så heldig, at han et par 
gange er kommet først over mål
stregen i diverse kaproninger. 

p. u. v. Michael H. /Instruktionschef 

Tilmeldingen afleveres på kontoret eller til Michael. 

OBS: SIDSTE TILMELDINGSFRIST D. ll. DEC. KL. 20.00 

Navn: Tlf: 

Tilmelding til spisning (Gratis): 

Hvilke rettigheder har du? 

Roret: Styrmandsret: Scullerret: 
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EDB-chef søges! 

For nogle ,I r siden lInskaffeue DSR sig el E DB-anlæg. Hidtil har 
hovedkraften hag EDB-driften væ re t den tidligere sekretær. Ib. N u har 
Ib imidlertiu furlagt sin residens til Ringsted, og vi mil uerfor se i 
øjnene, at vi liesværre ikke længere kan trække på hans assistance i 
samme omfang S()m hidtil. For at sikre en fremtiuig velfungerende 
EDB-urih har DSR's bestyrelse uerfor besluttet at uprette en stilling 
sum 

EDB-chef 

I ~ljeblikket f()religger der ingen uokumentation for, hvau vi har 
ligge nde på PC-en. Den nye EDB-chef vil uerfor HI som opgave at 
uJ arbejde en s~dan dokumentation. ligesom han/hun gerne skal kunne 
være behjælpelig veJ oprettelsen af nye programmer, som tilgodeser 
vore behov. De t mft uerfor forvente s, at opgaven vil være mest 
tidskrævende i starten. N~r dokumentati()nen er oprettet, vil arbejds
byrden dels athænge af Jine egne initiativer og ambitioner, dels af ue 
daglige brugeres behov for programuuvikling. 

E r du datalogi-studerende. eller har du pil anuen måue erhvervet dig 
et grunuigt kendskab til E DB, og har du tid til at bruge noget ekstra 
tid i roklubben, er det lige dig vi søger. Din anciennitet og dit 
aktivitetsniveau i ro-sammenhæng er underorunet; uet vigtigste er, at uu 
er fagligt velkvalificeret og oruensmenneske slI mt at uu er villig til at 
samarbejde med PC-ens daglige brugere. D u vil som EDB-chef i viJ 
udstrækning selv kunne tilrettelægge di t arbejde - DOG: da der til tider 
er rift om PC-en, vil det være en fordel, hvis Ju tidsmæssigt kan 
tilrettelægge arbejdet s,1ledes, at der opstår færrest mulige gnidninger 
med anlæggets øvrige brugere. 

EDB-chefen vil - hvis han/hun ønske r det - kunne indsæt tes be-

wagrain kalder DSR , Roger over . 

Sidste nye meld inger fra årets fedeste skitur, der jo som 

bekendt går til Wagrain, lyder på, at der allerede er faldet en 

meter sne , hvilket er ganske uhØrt så tidligt på sæsonen. Dette 

har imidlertid bevirket, at der er ekstra stor sØgning på netop 

dette fantastiske s k iterræn, og som betyder, at dersom man har 

en s k itur i tankerne og måske sammen med vennerne fra DSR, så er 

det på hØj e t id at beslutte sig, idet vi kun har mulighed for råde 

over skipladser, hvis vi fortsat får tilmeld inger. ForelØbig er 

vi 17 deltagere, og kommer vi op på 25, vil Susanne Agersnap efter 

al sandsynlighed forestå instruktionen af både begyndere og dem 

der tror at de kan det der med ski til en pris der er betydelig 

billigere end gennemsni tet. Af de iøvrige facts kan vi kort 

gentage; 

Afrej se med Skiløberen (futtog med d iskodasko og mad og vin) 

fredag d . 1 /3 , ankomst næste fo r middag kl 1000. 

Hjemkomst sØndag d. 10/3 

Prisen for Arrangementet er ca. kr.3.600 og inkluderer; 

* transport med ful d forplej ning 

* hotelophold med frtisttik 

* liftkort til 8 dage 

* ufoglemmelig oplevelser 

For yderligere oplysninger og tilmeldning se nødbaren og opslag 

i klubhus og/eller ring undertegnede. 

Med Ven lig Skihilsen Jesper Andersen 3135 1822 

Ole Dam 3543 6388 

MIXDOUBLEBADMINTON 

styre lse n. så er det atter tid til at finde tæppebankeren frem, idet den 

Kilder uet lidt i dig, og har du lyst til at høre mere om stillingen, så 
kontakt formand Henning Rasmussen e ller undertegnede. 

P.b.v. Bente Tholstr llp, sekre tær. 
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tradi tionelle juleturnering for andet år i træk lØber af stablen. 

Arrangementet med alle dets overras kelser finder sted i Remisen 

LØrdag d. 8 dec. kl 1100 - 1500. 

Turneringen er ren hygge og ret sjov, og må vel egentlig 

betragtes som opvarmn,-ng til dagens anden hovedbegivenhed 

julefrokosten. Alle uanset niveau kan deltage. 

Tilmeld dig på listen i nØdbaren, men skynd dig, da vi kun kan 

være 40 deltagere- Vel mØdt og mvh. Lotte Gut og Ole Dam 



Midtskånske meriter. 

Mageløse, magelige motionsroere møvede mod Mi~ts~ån~s 
mosklædte marker med Moselvin, marmorkage , meJer~gt~g 
megaoptimisme, men mødte mudret modstand med medfØl
gende masede muskler - men massagen mangl~de -
medmindre Martins mexikanske Moctezumabryg mot~verer 
musikalske mesterværker med molklingende menuetter. 

(Brittas og egos indlæg til lørdagens bogstavkonkurrence) 

Fredag d. 2.11. ved IB-tiden drog ca. 2 snese DSR-medlemmer mod 
Helsingør for at at tilbringe en motionsrig weekend i Str~nhult 
under ledels e af Asbjørn Torp. 

på programmet var sightseeing, orienteringslØb, forskellige 
boldspil og konkurrencer samt det afsluttende stjernelØb, der tog 
del tagernes sidste kræfter. Strabadserne blev afbrudt af kagepau
ser, der ikke var turens mindst populære indslag. Lørdag aften 
var der traditionen tro festmiddag samt efterfØlgende underhold
ning, bl.a. med bogstavkonkurrence, der viste et stort digterisk 
talent hos deltagerne. 

Turen var begunstiget af rimeligt vejr, især lørdag, hvor solen 
tittede frem. så er en sve nsk skov jo ikke det værste sted at 
opholde sig en efterårsweekend. 

Søndag eftermiddag gik turen så hjemad mod storstaden efter endnu 
en vellykket tur til 5trbnhul t. Mon ikke også der blir sto~ 
tilslutning til næste tur? (Se indlægget om denne andetsteds ~ 
bladet). Måske skulle man checke sine ski ? (Man er vel optimist? ) 

NYT FRA INSTRUKT IONSUDVALGET!! 

Instruktionsudvalget har på et mØde fastlagt forårets 
instruktØrkursus, dvs. et kursus for de der ønsker at 
fungere som instruktØrer i DSR. 

Det er primært lysten til at instruere, vi mener, en 
kommende instruktØr bØr have. De tekniske mangler 
sØger vi at udbedre dels gennem vinterens mange tilbud 
(se annoncen om fejlretning i dette DSR-blad), dels 
via diverse instruktørkurser. 

Hvis du gerne vil del tage i forårets instruktØrkursus, 
kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for 
weekenden 

16/17 MARTS 1991 

Kurset starter begge dage kl. 10.00 her i DSR og varer 
ca. til klo 17. 

Der vil blive foretaget en gen-annoncering i DSR' s 
marts-nummer. Formålet med den tidlige annoncering er 
dels hensynet til langtidsplanlægning i DSR, dels for 
at fremme lysten til at deltage i Instruktionsudval
gets månedlige arrangementer, der bør betragtes som 
fØr/efter - supplementer til diverse instruktørkurser. 

Et af de kurser, der vil blive gentaget, er det 
succesrige 

KANINDRÆBERKURSUS II 
der også i 1991 vil blive afho ldt i den første weekend 
i maj . Sted og arrangement er endnu ikke helt plen 
lagt, men det garanteres, at kurset i vanlig stil vil 
blive både farligt og lærerigt . 

p. u . v . Michael H./ln s t rukt i on srochef 

nll Xl):( Jlt( to:o:co.:a::o: J:( to ::( 

PS. For afvekslingens Skyld påtænkes ~ndlagt underholdning under 
frokosten på instruktØrkurset her i DSR i marts. Der f ø re s 
således intense forhandlinger med sangvirtuosen Michael Les s ing, 
der selv har udtrykt Ønske om at synge arier fra Tryllefløjten 
(Nattens Dronning ) . v i h å ber at kunne imØdegå hans ublu pekuniære 
krav. 
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ONSDAG d. 17 / 10-90. 

I dag skulle vi kun træne en gang, og trænerne havde været ude 
at kigge på den anden sø hvorefter det blev besluttet at vi s k ulle 
flytte derud. Efter morgentræningen blev bådene læsset på Stamplis 
(berØmt bådebygger i Schweiz ) t r ailer, så han kunne kØre bådene 
derud. 
I dag blev vore s forhold til de tunge roere mere spændt end det 
h idtil havde været. Det startede med at de havde lagt deres båd 
i ve j en, så vi ikke kunne lægge 8' eren ind på hylden. Det var også 
altid l e tvægterne , der s kulle tage trænermotorbåden op af vandet, 
samtidig var I a n ( Baden, de tunges hjælpetræner ) ikke sær l ig 
fleksibel. Eksempelvi s havde han et hold o g v i lle hav e en båd for 
sig selv, hvor vores træner, Bent Fransso n, havde 3 hold og skulle 
dele motorbåd med Bent Jensen, Regitze- og Ullas træner. 

LÆS f o rtsættels en af Bo 's VM-beretning i næste nr. 

BRUG DI N ARB E J D S ORDN I N G p A M AD-

L A VNING I V O RES NYE F L O T TE KØKKEN! l! 

~ores kØkken er snart færdigt og det betyder at v i igen skal 

igang med at lave mad tirsdage og torsdage. 

I år er reg lerne sådan at en "maddag" giver 6 arbejdstimer. 

Du kan altså vælge at lave mad alene og der med bruge hele din 

arbe j dsordning på een gang, e ller du kan dele madlavningen, og 

dermed de 6 t i mer, med en eller flere andre. 

For at lette dine indkøb vil der altid være hvedemel, 

grahamsmel, sukker, div. krydderier, dåsetomater, pasta, ris, olie 

og margarine i køkkenet. Og hvis du en uge i f o rvejen giver os 

besked om, hvilke andre ,råvarer du skal bruge, vil v i sørge for 

at også disse ting bliver købt ind. 

så snart vi ved hvornår kØkkenet er færdigt sætter vi en seddel 

op, hvorpå du kan skrive hvilken dag, du har lyst til at lave mad. 
~vis du har nogle spørgsmål vedrørende madlavningen er du meget 

velkommen til at kontakte os. 

Vi håber at rigtig mange igen i år har lyst til at lave mad. 

KØkkenudvalget / Lene Hansen 

Erik F. Madsen 

Lotte Gut. 
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KLUBAFTEN 

Hvor var du søndag den 11.11.90 '1 Pemten af os var i klubben. Vi 
spi ste en udSØgt .i44ag, Ministrone a' la Engell, med flute og 
garni ture og frugt til dessert for 25 kr.. Der blev vist 
lysbil leder fra langturen til Agelandsørene samt a f de modige 
roinøtruktører,øom kastede sig over klØften pi Kulden. 
Derefter kom spillene p6 bordet . Der blev spillet TRIVIAL p6 
hØjste plan. (Hvis du vil sikre dig at vinde, spil ikke imod duoen, 
Bjarne Engell & Lars Bundesen). Et nyt indkØbt spil PICTIONARY 
blev i nv i et til stor morskab og latter for alle . (gæt selv hvad 
de t r e tegni nge r p6 siden f oresti ller ) . 
Kunne du talke dig at være med til NlSte klubaften s6 reserve 
8Øn4ag 2 c!ec., kl 18 . 
Menuen : Vegetar i s k chil i , II1II. 
Til.alding: I Kongeværei set 

HUSK KLUBAFTEN,DEN 1st søNDAG I HVER MANED. 
Vi spiser, s nakker , spiller, hygger , bl.a. 

awh 
Lise McNamara 
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STOR FESTLIGHED I DSRs O-SEKTION_ 

DSR's orienteringssektion. 
1940 - 1990 

For godt 51 ~r siden kom orienteringsløb til Danmark. I starten af 
november var det 51 ~r siden, den første ~bne orienteringskonkurrence 
blev afholdt. Dette skete i Helsingør. En gruppe medlemmer af DSR 
fandt, at denne aktivitet var et godt supplement til roningen. Den 29. 
november 1940 var man naet 511 langt, at man afholdt stiftende 
generalforsamling DSR's Skisektion, idet or i enteringssport i de første 
lir var en underafdeling til skisport. Senere fik orienteringssporten 
sit eget forbund, og sektionen ændrede navn til DSR's 
orienteringssektion. 

Den 29. november 1990 fyldte sektionen sIlledes 50 ar. Sektionens styre 
har haft praktiske problemer med at finde et tidspunkt, hvor 
fødselsdagen kan fejres, men det vil ske den 12. og 13. januar 1991. 
Det endelige program er ikke fastlagt, men for øjeblikket planlægges ud 
fra følgende skitse: 

Lørdag den 12. januar 1991 kl. 17.30: Glltur ved lys fra røde 
NEFA-lygter. 

Lørdag den 12. januar 1991 kl. 18.30: Festmiddag i GIIsehuset. 

Søndag den 13. januar 1991 kl. 10.00: Gllsehusløb, hvortil andre 
klubber ogsll bliver 
inviteret. 

Søndag den 13 januar 1991 kl 11.00 til 14.00: Reception i 
Gllsehuset, hvortil der 
indbydes gæster fra andre 
klubber. 

Jeg vil derfor opfordre medlemmer af DSR til at reservere dagene 
allerede nu. Tilmelding til middagen skal ske til Ronald Clausen. Hvis 
det viser sig, at tilmeldingen til middagen bliver sil stor, at vi ikke 
kan presse os ind Gasehuset, vil vi finde et andet sted. Maske i 
roklubben, hvis ombygning er tilendebragt. Jeg er derfor interesseret 
hurtige tilkendegivelser af interesse for middagen. 

løvrigt vil 1991 blive præget af jubilæet. Der vil senere følge mere om 
dette. 

Ronald Clausen 
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MANDAG D. 15/10-90. 

Efter en god nats sØvn stod vi op til en ny og forhåbentlig 
normal dag (DØgnrytmen). Morgendagens træning gik godt, alle var 
ved at være friske. 
Selve kanalen, som hed Yarra River, er det værste sted jeg 
nogensinde har tilbragt i træningslejr og jeg håber aldrig at komme 
sådan et sted igen. Det længste lige stykke var max. 300 meter, 
samt at der var enorm strØm som betØd mange turbulenser ved 
bropillerne, og dem var der mange af. Jeg må tage hatten af for 
Stephens (letv. 8+ cox.) styring. på et tidspunkt var vi tb både 
på vej under en bro, hvor bagbord havde 10 cm. ind til pillen og 
styrbord tilsvarende til den anden båds årer, som var nogle 
skolepiger, der ikke turde andet end at holde vel og vente tll Vl 
var passeret. 
De styrmands lØse både havde forståeligt nok endnu stØrre problemer, 
idet l-eren hele tiden enten skulle orientere sig eller styre. 
Iøvrigt var vi plaget af nogle drengestreger, idet forbipasserende 
havde skubbet den trailer i vandet, som vi havde fået sejlet herned 
med bådene på. vi f ik hevet den op og spulet den ren. Pga. de 
dårlige forhold kØrte vor træner: B. Fransson - B., Jensen O? Niels 
Holmquist ud til den olympiske bane for at se, om ~l kunn~ fa bedre 
forhold der, men der var over 70 kilometer derud, sa det vllle bllve 
en bekostelig affære at køre frem og tilbage hver dag. 
Den sidste mulighed var en anden bane 30 km. i modsatte retning, 
den ville de kigge på om tirsdagen. Imens roede vi videre på kanalen 
og var efterhånden ved at vende os til forholdene., , 
Efter aftensmaden gik vi en tur i byen for at flnde en splllehal, 
den fandt vi og fik brændt en del penge af, derefter var det hJem 
og i seng. Men ak og ve, lige så træt j eg havde være:t om søndagen, 
lige så vågen var jeg mandag nat, sov ca. 3-4 tlmer den nat. 
Heldigvis var jeg ikke ene om den oplevelse. Flere andre havde haft 
det på samme måde. 

TIRSDAG d. 16/10-90. 

vi havde aftalt at prØve at ro kl. 7.00 mod normalt kl. 9.00 for 
at se om vandet var bedre, det var det ihvertfald ikke den morgen. 
vi fik gennemfØrt programmet til tider med strøm begge veje og nogle 
gevaldige kastevinde, som kommer fra de enormt høje bygninger, der 
ligger ved kanalen. Efter træningen fik vi morgenmad, og derefter 
gik vi, Svend, Vagn Lars Rasmussen, (Ogs~ f:-a KR) samt Jesper 
Engelbrecht (tung 4X-) og jeg ned for a~ se pa bller. Efter at have 
studeret nogle forskellige eksemplarer l en butlk, fandt VL ud af 
at vi skulle bruge omkring 3000 :;5 AUS på en bil. Derefter gjaldt 
det campingbutikker der havde alt udstyr .til rimelige ~nge. F'ars 
Rasmussen skulle vi passe ekstra meget pa. Han kunne flnde pa at 
købe det hele, hvis vi ikke styrede ham lidt. Svend og j eg gik på 
turistkontoret og fik en adresse på immigrationskontoret, da vores 
visum udlØber den 3 O. november og vi skal være i landet indtil d. 
23. december. 
Da vi kom hjem satte jeg mig til at skrive dette. Da klokken var 
15.30 lagde jeg mig til at slumre. dvs. jeg faldt i sØvn i løbet 
af O O sekund og vågnede 16.35. vi skulle mØdes kl. 17. O O. Det 
først~ jeg tænkte på var, at der var to timer ti.l j,eg skulle 0J?' 
vi plejer jo at stå op klo 6.30 om morgenen" lndtll Jeg tænkte mlg 
om engang til og opdagede at det var eftermlddag. Den, fornemme~se 
var der flere der havde den eftermiddag. Kl. 16.00 LAustrallen 
svarer til kl. 7.00 i Danmark. 
Efter en udmærket rotur sluttede vi aftenen af med en tur i byen, 
hvor vi fik en kop kaffe. Den nat sov jeg normalt. 

lJ 



EN SØLVVINDERS DAGBOGSBLADE 
AUSTRALIEN/TASMANIEN 

Bo Vest ergaard beretter 
V i startede fra Kastrup d. 12/10-90 \ 1. 18.50, planmæssig 

afgang, dvs. vi mødtes k1. 16.00 for at være sikre på at alle 
kunne nå at korrune frem til tiden. Ia1t 28 personer: 4 ledere og 
24 roere. 
Efter at alle havde sagt farvel til koner, kærester, venner og 
familie, gik vi ombord i flyveren. på flyveturen skulle vi 
mellemlande 2 gange inden vi kom til Melbourne; første gang var 
i Frankfurt, hvor vi fik nogle pølsetyskere med ombord, så var 
f lyveren fyldt op. Den næste mellemlanding var i Singapore Schang 
Airport, hvor vi skulle være i 4,5 timer. Vi måtte kun opholde os 
i transitområdet, men der var nok at se på, de fleste købte foto
og videoudstyr og det meste udstyr var ca. halv pris af hvad det 
koster i Dkr. 
Da folk havde gjort de vigtigste indkøb, mødtes vi til en gang 
gymnastik & udstrækning til megen morskab for alle andre passagerer 
i transithallen. 
Rejsen havde indtil nu i effektive timer varet ca. halvvejs, så 
der var langt endnu. Rejsen fra Singapore til Melbourne varede i 
7 timer, da vi landede i Melbourne kl. 6.00 søndag morgen. 
på den sidste mellemrej se oplevede jeg vel nok den hurtigste 
solopgang i mi t li v, det tog ca. 20 i minut fra det var bælgmørkt 
til det var dagslys. 
Hvis vi regner på den endelige flyvetid har vi brugt 25 timer 
på at flyve. Dertil skal vi lægge 9 timers tidsforskydelse , dvs. 
vi har brugt "34 timer" på at rejse. Da vi landede var alle 
nogenlunde friske. Nogle havde fået sovet i flyveren, men personligt 
havde jeg nok kun sovet to timer ia1t. Vi skulle videre fra 
Lufthavnen med en bus til det hotel, vi skulle bo på. Det tog 25 
minutter, så var vi på hotellet hvor vi måtte vente på at værelserne 
blev gjort klar tilos. Det hele tog ca. ~ time, så var vi 
installeret. 
Hotellet var meget stort, men værelserne var ikke noget at skrive 
hjem om. Heldigvis var der ikke mere end S-800 meter ned til 
roklubben. Efter vi havde fundet frem til vores både og været ude 
at ro en lille tur, var vi oppe at spise til middag, dvs. kl. var 
nu 12.30. Hjerrunefra havde vi fået det råd at vænne os til den nye 
døgns rytme så hurtigt som muligt, dvs. at vi skulle holde os vågne 
til om aftenen. Nogle mente at de godt kunne nøjes med at sove 
en time til middag. Selv ville jeg · holde ' mig vågen, så sammen med 
Svend (Blitskov,KR) og Va'gn (Nielsen, KR) gik vi en tur i byen og 
fik en kop kaffe. Det var svært at holde sig vågen, og man havde 
en fornerrunelse af at man stadig gik rundt i flyveren og var lidt 
svirrunel samtidig. Efter kaffen gik vi tilbage til værelserne, hvor 
jeg ville ligge og læse lidt; kl. var da 15.30. Ved en tilfældighed 
vågnede jeg k1. 16.25, og vi skulle mødes klokken 17 ved båden, 
så efter at have kæmpet mig op fra sengen for at klæde om, mødtes 
jeg med nogle af de andre fra holdet. De havde det ligesom jeg: 
Dødtrætte ! 

Jeg tror ikke jeg kan huske at jeg nogensinde har været så træt 
før i mit liv. Nå men vi fik overstået roturen, tog hjem på hotellet 
og fik noget aftensmad. Det var egentlig meningen at vi skulle lave 
al maden selv, men Niels Holrnquist (danskernes leder) havde 
arrangeret at vi kunne spise her denne ene gang, som heldigvis blev 
en permanent ordning, ligesom morgenmaden også blev det. Frokost 
skulle vi selv klare. 
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J ULE RONING_ 

22_ 

IJen traditionelle juleroning vil i år gå til Nyhavn. 

Her vil vi først spise frokost for så at uddele- og indtage Gløgg 

og æbleskiver akkompagneret af sød julemusik. 

Er vejret dårligt (?) mødes vi kl. 9.00 og laster bådene på trailer 

for at køre dem til Langelinie og ro derfra. 

Skulle vejret tillade en lang tur, mødes man først kl. 10.00 i DSR. 

Til de, der ikke skal ro, mødes vi i Nyhavn kl. 12.30. 

Frokosten vil bestå af en varm gryderet og koster 20 kroner. 

Penge og tilmelding skal ske senest tirsdag d. 18/12-90 klo 19.00 

hvor der også bliver sat bådehold. 

Juleroningskomiteen. 

AKTIVITETS WEEK-END 
FA JULESULET SVEDT VÆK - OG MERE TIL l!! 

TA'TIL SKANE 

LØB, HOP OG HYG ( med eller uden ski!) 

STED : Den gamle skole i STRONHULT 

TID FREDAG DEN 18. TIL SØNDAG DEN 20. JANUAR 1991 

PRIS: 375,-KR. (for transport, ophold og mad) 

Max. antal 40 pers. - så meld dig til hurtigt via 
postgiro 2 71 01 37 (Lene Hansen), så du er sikker el,ler hold 
øje med opslag i klubben. 

Ses vi til tilrettelæggelsesmødet 

torsdag den 10. januar kl. 20.00 ? 

Med sportslig hilsen 

Asbjørn Torp, Dorthe Bartels, Lene Hansen og Lotte Torp. 



N T E R A K T v T E T E R D S R 

ferd'nand 

- Føler du at din badevægt viser forkert - eller slynger den et skilt ud, hvorpå 

der står: "KUN EEN AD GANGEN!! l" 

- er det vist på tide at gøre noget ved den uholdbare situation . 

- Det er oveni købet så smart, at du ved at starte NU, kan nå at få strammet 

huden op - og TABE dig inden jul. (Efter jul begynder du blot forfra !) 

I DSR er der ingen vinterdvale . Her er mulighed for masser af aktiviteter på 

alle ugens dage . Læs om tilbuddene på disse to sider. 

Prøv gymnastikken i DSR tirsdage og torsdage. 
De andre dage holder du ikke fri, da dyrker du aerobic ' s istedet! 

- Er du MEGET social og kan lide at ligge i lag mens du svinger 
arme og ben ind i andres, skal du komme på de tidlige hold. 
Men vil du gerne have plads og kunne ånde frit i den blandede 
odeur fra de øvriges bluser og sko - da mød op på de senere hold, 
hvor der er rigeligt med plads til diverse udfoldelser. 

Har du fået det indtryk, at DSR kun har vinteraktiviteter på 1. 
sal, tager du HELT fejl ! 
Det er muligt at dyrke ro- og vægttræning i stueetagen. 
Ved herrernes (o~ædningsrum findes et stort lokale, hvor man både 
kan ro i ergometer og dyrke vægttræning - samtidig med at man 
kan dyrke s ig selv og sine sveddråber i panden i de forskellige 
spejle i lokalet. 
Men bemærk venligst at klubbens egotrippere, KAPROERNE, næsten 
altid er at finde ivrigt trænende der, med mindre man vælger at 
komme før kJ. 16.00 eller efter kJ. 21 . 00!!! 

Der er også rige muligheder for at ro i bassin. Såden et har DSR 
sandelig. 
Dette finder man til venstre i bådehallen når man træder ind i 
denne. Helt nede for enden, ved portene. 
Også her findes der spejle, så man k an nyde sig selv og sin 
verdensklasseroning i alle afskygninger. 
Det tilrådes at man er flere end een, når man r or i bassinet. 

Har man hang til løbetr æn ing , k a n dette OGSA lade s ig gøre. 
Man kan sel vføl g el ig løbe selv - men der er arr angeret fast 
løbeaften ved Asbjørn Tor p, hver torsdag fra kJ. 18.00 - hvor man 
mødes i DSR og løber s amlet ud p å forskellig~ ruter i de nærliggen de 
områder . 

TIDER: Torsdage : Gymnastik for Old-b 
17-18 N oys 

. v. y nne Lykke Ha nsen 
Tirsdage : Gymnastik v. ???? Vikar! 

17-18, 18-19, 19-20 & 20-21 

Onsdage : Aerobic v . Beti na Wndelboe . 
Pt. 16.45-17 . 45 Low k,pact. 
pt. 17.45-1 8. 45 High Impact. 

Mulighede r for ændrede tidspunkter , 
h old venl iQst selv ø ie med opslaQ. , .. 

18-19, 19-20 & 20-21, Gymnastik v . 
Hanne Petersen 

18-19 LØB, ved Asbjørn Torp. 
Mødested: DSR 

Fredage: Aerobic v. Betin e W 
17.30- ' Q nn U: _ I..' e ndelboe 
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før i mit liv. Nå men vi fik overstået roturen, tog hjem på hotellet 
og fik noget aftensmad. Det var egentlig meningen at vi skulle lave 
al maden selv, men Niels Holrnquist (danskernes leder) havde 
arrangeret at vi kunne spise her denne ene gang, som heldigvis blev 
en permanent ordning, ligesom morgenmaden også blev det. Frokost 
skulle vi selv klare. 

l' 
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IJen traditionelle juleroning vil i år gå til Nyhavn. 

Her vil vi først spise frokost for så at uddele- og indtage Gløgg 

og æbleskiver akkompagneret af sød julemusik. 

Er vejret dårligt (?) mødes vi kl. 9.00 og laster bådene på trailer 

for at køre dem til Langelinie og ro derfra. 

Skulle vejret tillade en lang tur, mødes man først kl. 10.00 i DSR. 

Til de, der ikke skal ro, mødes vi i Nyhavn kl. 12.30. 

Frokosten vil bestå af en varm gryderet og koster 20 kroner. 

Penge og tilmelding skal ske senest tirsdag d. 18/12-90 klo 19.00 

hvor der også bliver sat bådehold. 

Juleroningskomiteen. 

AKTIVITETS WEEK-END 
FA JULESULET SVEDT VÆK - OG MERE TIL l!! 

TA'TIL SKANE 

LØB, HOP OG HYG ( med eller uden ski!) 

STED : Den gamle skole i STRONHULT 

TID FREDAG DEN 18. TIL SØNDAG DEN 20. JANUAR 1991 

PRIS: 375,-KR. (for transport, ophold og mad) 

Max. antal 40 pers. - så meld dig til hurtigt via 
postgiro 2 71 01 37 (Lene Hansen), så du er sikker el,ler hold 
øje med opslag i klubben. 

Ses vi til tilrettelæggelsesmødet 

torsdag den 10. januar kl. 20.00 ? 

Med sportslig hilsen 

Asbjørn Torp, Dorthe Bartels, Lene Hansen og Lotte Torp. 



STOR FESTLIGHED I DSRs O-SEKTION_ 

DSR's orienteringssektion. 
1940 - 1990 

For godt 51 ~r siden kom orienteringsløb til Danmark. I starten af 
november var det 51 ~r siden, den første ~bne orienteringskonkurrence 
blev afholdt. Dette skete i Helsingør. En gruppe medlemmer af DSR 
fandt, at denne aktivitet var et godt supplement til roningen. Den 29. 
november 1940 var man naet 511 langt, at man afholdt stiftende 
generalforsamling DSR's Skisektion, idet or i enteringssport i de første 
lir var en underafdeling til skisport. Senere fik orienteringssporten 
sit eget forbund, og sektionen ændrede navn til DSR's 
orienteringssektion. 

Den 29. november 1990 fyldte sektionen sIlledes 50 ar. Sektionens styre 
har haft praktiske problemer med at finde et tidspunkt, hvor 
fødselsdagen kan fejres, men det vil ske den 12. og 13. januar 1991. 
Det endelige program er ikke fastlagt, men for øjeblikket planlægges ud 
fra følgende skitse: 

Lørdag den 12. januar 1991 kl. 17.30: Glltur ved lys fra røde 
NEFA-lygter. 

Lørdag den 12. januar 1991 kl. 18.30: Festmiddag i GIIsehuset. 

Søndag den 13. januar 1991 kl. 10.00: Gllsehusløb, hvortil andre 
klubber ogsll bliver 
inviteret. 

Søndag den 13 januar 1991 kl 11.00 til 14.00: Reception i 
Gllsehuset, hvortil der 
indbydes gæster fra andre 
klubber. 

Jeg vil derfor opfordre medlemmer af DSR til at reservere dagene 
allerede nu. Tilmelding til middagen skal ske til Ronald Clausen. Hvis 
det viser sig, at tilmeldingen til middagen bliver sil stor, at vi ikke 
kan presse os ind Gasehuset, vil vi finde et andet sted. Maske i 
roklubben, hvis ombygning er tilendebragt. Jeg er derfor interesseret 
hurtige tilkendegivelser af interesse for middagen. 

løvrigt vil 1991 blive præget af jubilæet. Der vil senere følge mere om 
dette. 

Ronald Clausen 
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MANDAG D. 15/10-90. 

Efter en god nats sØvn stod vi op til en ny og forhåbentlig 
normal dag (DØgnrytmen). Morgendagens træning gik godt, alle var 
ved at være friske. 
Selve kanalen, som hed Yarra River, er det værste sted jeg 
nogensinde har tilbragt i træningslejr og jeg håber aldrig at komme 
sådan et sted igen. Det længste lige stykke var max. 300 meter, 
samt at der var enorm strØm som betØd mange turbulenser ved 
bropillerne, og dem var der mange af. Jeg må tage hatten af for 
Stephens (letv. 8+ cox.) styring. på et tidspunkt var vi tb både 
på vej under en bro, hvor bagbord havde 10 cm. ind til pillen og 
styrbord tilsvarende til den anden båds årer, som var nogle 
skolepiger, der ikke turde andet end at holde vel og vente tll Vl 
var passeret. 
De styrmands lØse både havde forståeligt nok endnu stØrre problemer, 
idet l-eren hele tiden enten skulle orientere sig eller styre. 
Iøvrigt var vi plaget af nogle drengestreger, idet forbipasserende 
havde skubbet den trailer i vandet, som vi havde fået sejlet herned 
med bådene på. vi f ik hevet den op og spulet den ren. Pga. de 
dårlige forhold kØrte vor træner: B. Fransson - B., Jensen O? Niels 
Holmquist ud til den olympiske bane for at se, om ~l kunn~ fa bedre 
forhold der, men der var over 70 kilometer derud, sa det vllle bllve 
en bekostelig affære at køre frem og tilbage hver dag. 
Den sidste mulighed var en anden bane 30 km. i modsatte retning, 
den ville de kigge på om tirsdagen. Imens roede vi videre på kanalen 
og var efterhånden ved at vende os til forholdene., , 
Efter aftensmaden gik vi en tur i byen for at flnde en splllehal, 
den fandt vi og fik brændt en del penge af, derefter var det hJem 
og i seng. Men ak og ve, lige så træt j eg havde være:t om søndagen, 
lige så vågen var jeg mandag nat, sov ca. 3-4 tlmer den nat. 
Heldigvis var jeg ikke ene om den oplevelse. Flere andre havde haft 
det på samme måde. 

TIRSDAG d. 16/10-90. 

vi havde aftalt at prØve at ro kl. 7.00 mod normalt kl. 9.00 for 
at se om vandet var bedre, det var det ihvertfald ikke den morgen. 
vi fik gennemfØrt programmet til tider med strøm begge veje og nogle 
gevaldige kastevinde, som kommer fra de enormt høje bygninger, der 
ligger ved kanalen. Efter træningen fik vi morgenmad, og derefter 
gik vi, Svend, Vagn Lars Rasmussen, (Ogs~ f:-a KR) samt Jesper 
Engelbrecht (tung 4X-) og jeg ned for a~ se pa bller. Efter at have 
studeret nogle forskellige eksemplarer l en butlk, fandt VL ud af 
at vi skulle bruge omkring 3000 :;5 AUS på en bil. Derefter gjaldt 
det campingbutikker der havde alt udstyr .til rimelige ~nge. F'ars 
Rasmussen skulle vi passe ekstra meget pa. Han kunne flnde pa at 
købe det hele, hvis vi ikke styrede ham lidt. Svend og j eg gik på 
turistkontoret og fik en adresse på immigrationskontoret, da vores 
visum udlØber den 3 O. november og vi skal være i landet indtil d. 
23. december. 
Da vi kom hjem satte jeg mig til at skrive dette. Da klokken var 
15.30 lagde jeg mig til at slumre. dvs. jeg faldt i sØvn i løbet 
af O O sekund og vågnede 16.35. vi skulle mØdes kl. 17. O O. Det 
først~ jeg tænkte på var, at der var to timer ti.l j,eg skulle 0J?' 
vi plejer jo at stå op klo 6.30 om morgenen" lndtll Jeg tænkte mlg 
om engang til og opdagede at det var eftermlddag. Den, fornemme~se 
var der flere der havde den eftermiddag. Kl. 16.00 LAustrallen 
svarer til kl. 7.00 i Danmark. 
Efter en udmærket rotur sluttede vi aftenen af med en tur i byen, 
hvor vi fik en kop kaffe. Den nat sov jeg normalt. 

lJ 



ONSDAG d. 17 / 10-90. 

I dag skulle vi kun træne en gang, og trænerne havde været ude 
at kigge på den anden sø hvorefter det blev besluttet at vi s k ulle 
flytte derud. Efter morgentræningen blev bådene læsset på Stamplis 
(berØmt bådebygger i Schweiz ) t r ailer, så han kunne kØre bådene 
derud. 
I dag blev vore s forhold til de tunge roere mere spændt end det 
h idtil havde været. Det startede med at de havde lagt deres båd 
i ve j en, så vi ikke kunne lægge 8' eren ind på hylden. Det var også 
altid l e tvægterne , der s kulle tage trænermotorbåden op af vandet, 
samtidig var I a n ( Baden, de tunges hjælpetræner ) ikke sær l ig 
fleksibel. Eksempelvi s havde han et hold o g v i lle hav e en båd for 
sig selv, hvor vores træner, Bent Fransso n, havde 3 hold og skulle 
dele motorbåd med Bent Jensen, Regitze- og Ullas træner. 

LÆS f o rtsættels en af Bo 's VM-beretning i næste nr. 

BRUG DI N ARB E J D S ORDN I N G p A M AD-

L A VNING I V O RES NYE F L O T TE KØKKEN! l! 

~ores kØkken er snart færdigt og det betyder at v i igen skal 

igang med at lave mad tirsdage og torsdage. 

I år er reg lerne sådan at en "maddag" giver 6 arbejdstimer. 

Du kan altså vælge at lave mad alene og der med bruge hele din 

arbe j dsordning på een gang, e ller du kan dele madlavningen, og 

dermed de 6 t i mer, med en eller flere andre. 

For at lette dine indkøb vil der altid være hvedemel, 

grahamsmel, sukker, div. krydderier, dåsetomater, pasta, ris, olie 

og margarine i køkkenet. Og hvis du en uge i f o rvejen giver os 

besked om, hvilke andre ,råvarer du skal bruge, vil v i sørge for 

at også disse ting bliver købt ind. 

så snart vi ved hvornår kØkkenet er færdigt sætter vi en seddel 

op, hvorpå du kan skrive hvilken dag, du har lyst til at lave mad. 
~vis du har nogle spørgsmål vedrørende madlavningen er du meget 

velkommen til at kontakte os. 

Vi håber at rigtig mange igen i år har lyst til at lave mad. 

KØkkenudvalget / Lene Hansen 

Erik F. Madsen 

Lotte Gut. 

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

KLUBAFTEN 

Hvor var du søndag den 11.11.90 '1 Pemten af os var i klubben. Vi 
spi ste en udSØgt .i44ag, Ministrone a' la Engell, med flute og 
garni ture og frugt til dessert for 25 kr.. Der blev vist 
lysbil leder fra langturen til Agelandsørene samt a f de modige 
roinøtruktører,øom kastede sig over klØften pi Kulden. 
Derefter kom spillene p6 bordet . Der blev spillet TRIVIAL p6 
hØjste plan. (Hvis du vil sikre dig at vinde, spil ikke imod duoen, 
Bjarne Engell & Lars Bundesen). Et nyt indkØbt spil PICTIONARY 
blev i nv i et til stor morskab og latter for alle . (gæt selv hvad 
de t r e tegni nge r p6 siden f oresti ller ) . 
Kunne du talke dig at være med til NlSte klubaften s6 reserve 
8Øn4ag 2 c!ec., kl 18 . 
Menuen : Vegetar i s k chil i , II1II. 
Til.alding: I Kongeværei set 

HUSK KLUBAFTEN,DEN 1st søNDAG I HVER MANED. 
Vi spiser, s nakker , spiller, hygger , bl.a. 

awh 
Lise McNamara 

f l 



Midtskånske meriter. 

Mageløse, magelige motionsroere møvede mod Mi~ts~ån~s 
mosklædte marker med Moselvin, marmorkage , meJer~gt~g 
megaoptimisme, men mødte mudret modstand med medfØl
gende masede muskler - men massagen mangl~de -
medmindre Martins mexikanske Moctezumabryg mot~verer 
musikalske mesterværker med molklingende menuetter. 

(Brittas og egos indlæg til lørdagens bogstavkonkurrence) 

Fredag d. 2.11. ved IB-tiden drog ca. 2 snese DSR-medlemmer mod 
Helsingør for at at tilbringe en motionsrig weekend i Str~nhult 
under ledels e af Asbjørn Torp. 

på programmet var sightseeing, orienteringslØb, forskellige 
boldspil og konkurrencer samt det afsluttende stjernelØb, der tog 
del tagernes sidste kræfter. Strabadserne blev afbrudt af kagepau
ser, der ikke var turens mindst populære indslag. Lørdag aften 
var der traditionen tro festmiddag samt efterfØlgende underhold
ning, bl.a. med bogstavkonkurrence, der viste et stort digterisk 
talent hos deltagerne. 

Turen var begunstiget af rimeligt vejr, især lørdag, hvor solen 
tittede frem. så er en sve nsk skov jo ikke det værste sted at 
opholde sig en efterårsweekend. 

Søndag eftermiddag gik turen så hjemad mod storstaden efter endnu 
en vellykket tur til 5trbnhul t. Mon ikke også der blir sto~ 
tilslutning til næste tur? (Se indlægget om denne andetsteds ~ 
bladet). Måske skulle man checke sine ski ? (Man er vel optimist? ) 

NYT FRA INSTRUKT IONSUDVALGET!! 

Instruktionsudvalget har på et mØde fastlagt forårets 
instruktØrkursus, dvs. et kursus for de der ønsker at 
fungere som instruktØrer i DSR. 

Det er primært lysten til at instruere, vi mener, en 
kommende instruktØr bØr have. De tekniske mangler 
sØger vi at udbedre dels gennem vinterens mange tilbud 
(se annoncen om fejlretning i dette DSR-blad), dels 
via diverse instruktørkurser. 

Hvis du gerne vil del tage i forårets instruktØrkursus, 
kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for 
weekenden 

16/17 MARTS 1991 

Kurset starter begge dage kl. 10.00 her i DSR og varer 
ca. til klo 17. 

Der vil blive foretaget en gen-annoncering i DSR' s 
marts-nummer. Formålet med den tidlige annoncering er 
dels hensynet til langtidsplanlægning i DSR, dels for 
at fremme lysten til at deltage i Instruktionsudval
gets månedlige arrangementer, der bør betragtes som 
fØr/efter - supplementer til diverse instruktørkurser. 

Et af de kurser, der vil blive gentaget, er det 
succesrige 

KANINDRÆBERKURSUS II 
der også i 1991 vil blive afho ldt i den første weekend 
i maj . Sted og arrangement er endnu ikke helt plen 
lagt, men det garanteres, at kurset i vanlig stil vil 
blive både farligt og lærerigt . 

p. u . v . Michael H./ln s t rukt i on srochef 

nll Xl):( Jlt( to:o:co.:a::o: J:( to ::( 

PS. For afvekslingens Skyld påtænkes ~ndlagt underholdning under 
frokosten på instruktØrkurset her i DSR i marts. Der f ø re s 
således intense forhandlinger med sangvirtuosen Michael Les s ing, 
der selv har udtrykt Ønske om at synge arier fra Tryllefløjten 
(Nattens Dronning ) . v i h å ber at kunne imØdegå hans ublu pekuniære 
krav. 
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EDB-chef søges! 

For nogle ,I r siden lInskaffeue DSR sig el E DB-anlæg. Hidtil har 
hovedkraften hag EDB-driften væ re t den tidligere sekretær. Ib. N u har 
Ib imidlertiu furlagt sin residens til Ringsted, og vi mil uerfor se i 
øjnene, at vi liesværre ikke længere kan trække på hans assistance i 
samme omfang S()m hidtil. For at sikre en fremtiuig velfungerende 
EDB-urih har DSR's bestyrelse uerfor besluttet at uprette en stilling 
sum 

EDB-chef 

I ~ljeblikket f()religger der ingen uokumentation for, hvau vi har 
ligge nde på PC-en. Den nye EDB-chef vil uerfor HI som opgave at 
uJ arbejde en s~dan dokumentation. ligesom han/hun gerne skal kunne 
være behjælpelig veJ oprettelsen af nye programmer, som tilgodeser 
vore behov. De t mft uerfor forvente s, at opgaven vil være mest 
tidskrævende i starten. N~r dokumentati()nen er oprettet, vil arbejds
byrden dels athænge af Jine egne initiativer og ambitioner, dels af ue 
daglige brugeres behov for programuuvikling. 

E r du datalogi-studerende. eller har du pil anuen måue erhvervet dig 
et grunuigt kendskab til E DB, og har du tid til at bruge noget ekstra 
tid i roklubben, er det lige dig vi søger. Din anciennitet og dit 
aktivitetsniveau i ro-sammenhæng er underorunet; uet vigtigste er, at uu 
er fagligt velkvalificeret og oruensmenneske slI mt at uu er villig til at 
samarbejde med PC-ens daglige brugere. D u vil som EDB-chef i viJ 
udstrækning selv kunne tilrettelægge di t arbejde - DOG: da der til tider 
er rift om PC-en, vil det være en fordel, hvis Ju tidsmæssigt kan 
tilrettelægge arbejdet s,1ledes, at der opstår færrest mulige gnidninger 
med anlæggets øvrige brugere. 

EDB-chefen vil - hvis han/hun ønske r det - kunne indsæt tes be-

wagrain kalder DSR , Roger over . 

Sidste nye meld inger fra årets fedeste skitur, der jo som 

bekendt går til Wagrain, lyder på, at der allerede er faldet en 

meter sne , hvilket er ganske uhØrt så tidligt på sæsonen. Dette 

har imidlertid bevirket, at der er ekstra stor sØgning på netop 

dette fantastiske s k iterræn, og som betyder, at dersom man har 

en s k itur i tankerne og måske sammen med vennerne fra DSR, så er 

det på hØj e t id at beslutte sig, idet vi kun har mulighed for råde 

over skipladser, hvis vi fortsat får tilmeld inger. ForelØbig er 

vi 17 deltagere, og kommer vi op på 25, vil Susanne Agersnap efter 

al sandsynlighed forestå instruktionen af både begyndere og dem 

der tror at de kan det der med ski til en pris der er betydelig 

billigere end gennemsni tet. Af de iøvrige facts kan vi kort 

gentage; 

Afrej se med Skiløberen (futtog med d iskodasko og mad og vin) 

fredag d . 1 /3 , ankomst næste fo r middag kl 1000. 

Hjemkomst sØndag d. 10/3 

Prisen for Arrangementet er ca. kr.3.600 og inkluderer; 

* transport med ful d forplej ning 

* hotelophold med frtisttik 

* liftkort til 8 dage 

* ufoglemmelig oplevelser 

For yderligere oplysninger og tilmeldning se nødbaren og opslag 

i klubhus og/eller ring undertegnede. 

Med Ven lig Skihilsen Jesper Andersen 3135 1822 

Ole Dam 3543 6388 

MIXDOUBLEBADMINTON 

styre lse n. så er det atter tid til at finde tæppebankeren frem, idet den 

Kilder uet lidt i dig, og har du lyst til at høre mere om stillingen, så 
kontakt formand Henning Rasmussen e ller undertegnede. 

P.b.v. Bente Tholstr llp, sekre tær. 
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tradi tionelle juleturnering for andet år i træk lØber af stablen. 

Arrangementet med alle dets overras kelser finder sted i Remisen 

LØrdag d. 8 dec. kl 1100 - 1500. 

Turneringen er ren hygge og ret sjov, og må vel egentlig 

betragtes som opvarmn,-ng til dagens anden hovedbegivenhed 

julefrokosten. Alle uanset niveau kan deltage. 

Tilmeld dig på listen i nØdbaren, men skynd dig, da vi kun kan 

være 40 deltagere- Vel mØdt og mvh. Lotte Gut og Ole Dam 



et mere alsidigt udbud af aktiviter, del være sig bl.a. opprioritering af scullere 
og andet lettere materiel samt instruktion i anvendelse af vægttræningslokalet, 
et mere aktivt klubliv, hvor bl.a. køkkenet fungerer bedre end i øjeblikket, 
konkurrence på mange andre niveauer, end vi forbinder med Bagsværd, dvs. 
mere konkurrence i DSR-Svanemølle-regi, muligvis i samarbejde med vore 
naboer, 
bedre og højere uddannelser af såvel roere som instruktører - højere 
uddannelser (f.eks. flere rorettigheder) giver en større valgfrihed, kompetente 
og motiverende instruktører giver nye roere en fornemmelse af, at der er 
"styr" på sagerne, begge dele kan være med til at engagere folk. 

Dette er blot nogle af de ting, grupperne kom frem til hin weekend. Henning og 
Reiner koger i øjeblikket på sammenfatningen af weekendens resultater, som bliver 
offentliggjort ved en senere lejlighed. Afslutningsvis vil jeg sige, at det var en socialt 
meget hyggelig og DSR-fagligt yderst inspirerende weekend. Flere af deltagerne er 
allerede gået i gang med planlægningen af nye initiativer, som forventes iværksat 
indenfor en overskuelig tid. 

Bente T., sekretær. 
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ANNONCE 

Fejlretning i robassin 

ANNONCE 

Målgruppe: Alle motionister 

ANNONCE 

Tid: Onsdag d. 12 dec. kl. 18.00 (19.30-ej spisning) 

ANNONCE 

sted: DSR - verandaen og robassinet 

Denne tekst er så kedelig og uin
teressant , at den ikke fortjener 
de store typer, der normalt skri
ves med, når interessen skal fan
ges hos triste og kedelige roere. 

Den meget kedelige og noget fjol
lede BJARNE ELTANG vil, hvis han 
gider at dukke op, give en inder
lig tør og langstrakt lektion i 
rotagets genvordigheder. 

Hvis du Ønsker yderligere infor
mation, og du selv mener, at du 
kan være bekendt at forstyrre mig 
på mit arbejde, så ring ma - fre. 
på tlf: 33 92 43 16. 

Det kan afslutningsvis siges om 
BJARNE ELTANG, at han er særdeles 
skrap til at gå på hænder. Han er 
desuden en ivrig vinterbader/sau
nagænger, og så har han vist nok 
været så heldig, at han et par 
gange er kommet først over mål
stregen i diverse kaproninger. 

p. u. v. Michael H. /Instruktionschef 

Tilmeldingen afleveres på kontoret eller til Michael. 

OBS: SIDSTE TILMELDINGSFRIST D. ll. DEC. KL. 20.00 

Navn: Tlf: 

Tilmelding til spisning (Gratis): 

Hvilke rettigheder har du? 

Roret: Styrmandsret: Scullerret: 
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Om information. 
Efter den nyligt overståede generalforsamling sidder den ligeså nyligt valgte DSR
sekretær - TAK FOR VALGET - dybt forundret over: 

1 at valget af bestyrelse foregik per ren automatik, 
2. at der er nogle, der ligefrem LÆSER bestyrelsesmødereferaterne og 
3. at Michael Stjernholm åbenbart ikke kender eksistensen af "BESLUTNINGS

MAPPEN" 

Ad. 1 På trods af det pæne fremmøde - hvoraf jeg ganske vist har en vag 
mistanke om, at en del skyldtes, at folk ville sikre sig ikke at komme for 
sent til den efterfølgende generalforsamling i Styrmandslauget - stillede 
ingen spørgsmålstegn ved de opstillede kandidater (som iøvrigt ingen 
modkandidater havde) . 

Ad. 2 Det er naturligvis glædeligt, at der er en vis interesse for, hvad der sker på 
bestyrelsesmøderne. Michael Stjernholm var utilfreds med bestyrelses
mødereferaterne i 2 tilfælde, hvor der blev taget beslutning om 
a) møbler til verandaen og 
b) nyt rotøj . 

Er Michaels utilfredshed bare utilfredshed for utilfredshedens skyld, eller 
er den et udtryk for, at disse emner ligger ham dybt på sinde??? I 
referatet af bestyrelsesmødet den 28. august 1990 kunne man læse, at 
"Henning har været på møbel messe og fundet et egnet (???) design. 
Brochuren lægges frem på kontoret - respons efterlyses". Responsen 
udeblev da heller ikke. Side op og side ned af kommentarer - så vidt jeg 
erindrer - ALLE fra bestyrelsesmedlemmer. Er det udtryk for manglende 
interesse fra den menige medlemsskare - heriblandt Michael, eller gik hans 
indslag mon tabt i P&T? 

Jeg vil indrømme, at mine referater primært har henvendt sig til eventuelle 
fraværende bestyrelsesmedlemmer og de medlemmer, der i forvejen har 
været involveret i sagerne (Marie Granholm, der som arkitekt har været 
involveret i indretningen af verandaen, og kaproerne, der har haft rotøjs
forslagene til afstemning). Dette har nok været en fejl fra min side, og 
således belært vil jeg i fremtiden forsøge at henvende mig også til 
almindelige "menige" medlemmer. Jeg vil således begrunde valgene, men 
jeg vil ikke pinde de enkelte forslag ud og således udvikle referaterne til 
doktorafhandlinger. Ønsker nogen yderligere informationer om alternative 
forslag i beslutningsprocessen, er der - som formand Henning også sagde 
- ingen, der forhindrer jer i at spørge, tværtimod vil vi blive glade for 
interessen. 
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"Fremtidsweekenden". 

Som nogle af jer allerede ved, har bestyrelsen netop afholdt en "fremtidsweekend". 
Meningen med denne weekend var, at få inspiration til løsningen af alle de 
spørgsmål, som trænger sig på i forbindelse med DSR's stigende medlemstal og det 
ret høje gennemtræk af medlemmer. Kort sagt, hvordan vi kan skabe en bedre klub 
og et mere attraktivt miljø for medlemmerne. For at få inspira'lion"udefra" havde 
bestyrelsen inviteret nogle af klubbens visionære aktiver til at deltage. VI nåede derfor 
op på et deltagerantal på 22 personer (dvs. 21, da redaktricen desværre måtte melde 
fra i sidste øjeblik - hun skulle have deltaget i den gruppe, der diskuterede 
"rekruttering og profile ring", men valgte at løse opgaven på sin egen måde: hun tog 
selv ud og profilerede i forbindelse med Mette Bloch's verdensmesterskab på 
Tasmanien) . 

Diskussionerne foregik i grupper, som hver bearbejdede et af emnerne 
motion 
klubliv 
konkurrence 
uddannelse 
rekruttering og profilering 

Hele lørdag blev der arbejdet myreflittigt i grupperne. Der blev også tid til forfriskende 
gåture, hvor diskussionerne dog røg lidt (læs: meget) ud ad tangenter. Lørdag aften 
skålede vi på Mettes guldmedalje. Vi diskuterede videre, denne gang i plenum, indtil 
vi ikke orkede mere. Endelig fri . Der var en lille flok, der skulle ud og profilere, dvs. 
de måtte ud og finde en is-kiosk med ekstreme åbningstider. Lidt senere forlod 
endnu en flok den indtagne weekend-hytte; formanden havde lovet rød sodavand til 
sekretæren, hvilket absolut var den eneste motivation for hendes deltagelse i dette 
togt, men ak - den lokale bæverding førte ikke slige delikatesser. Til gengæld mødte 
vi en gruppe gæve DSR-roere, som vi nok mente, vi havde set før. De må have været 
godt berusede, for de kunne åbenbart ikke kende forskel på is og øl. Den lykkeligt 
genforenede forsamling fik øje på et billard-bord, og med kø i hånd lykkedes det os 
at forene nattetagtet med lørdagens gruppearbejde: de fleste rekrutteredes til at 
deltage i en omgang Skoma'r med et kraftigt konkurrencemoment (det gjaldt om ikke 
at tabe) og Reiner underviste sekretæren i spillets finesser - det eneste hun forstod 
gennem alkohol- og røgtågen var dog, hvad der var for og bag på en kø. 

Søndag morgen - efter at have modtaget nyheden om Regitzes og Ullas guldmedalje 
og letvægtsotterens sø lvmedalje - fremlagde grupperne gårsdagens arbejde for 
hinanden. Umiddelbart lyder emnerne meget forske ll ige, men faktisk lapper de fleste 
over hinanden, og undervejs var gruppernes diskussioner røget ud af tangenter, som 
lå langt inde på de andre områder. Således blev "rekruttering og profilering"s
gruppen, som undertegnede sad i, enige om, at DSR - grundet den i fONejen store 
tilstrømning - ikke har brug for rekruttering af medlemmer udefra. En undtagelse er 
dog rekrutteringen af junior-kaproere . DSR's medlemstal skal i stedet holdes oppe 
ved, at vi satser mere på de medlemmer, der ellers ret hurtigt ville falde fra igen, 
fordi de ikke føler sig hjemme i klubben. Nogle midler til at opnå dette mål er -
sammenfattet efter søndagens gruppefremlægninger: 
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FERIELANGTUR 1991. 

Tag et kort over Europa og en pegefinger. Sæt pegefingeren på Prag, 

og lad den følge Elben mod nord gennem Erzgebirge til Dresden, 

Torgau, Wittenberg med ham Luther, du ved!), Schønebeck og 

Magdeburg. Herfra ad kanal og floden Havel mod øst over Brandenburg 

og Potsdam til Berlin. Tag et lille hvil! 

Lad fingeren fortsætte mod øst ad Spree og kanal til floden Neisse. 

så mod nord over Frankfurt An der Oder over Stettin til Swinoujscie. 

Herfra er der færge til København. 

VÆRS'GOD HER ER ET FERIETURSTILBUD I SOMMEREN 91 r OG EN FIN MÅDE 

AT SE DEN TIDLIGERE LUKKEDE DEL AF EUROPA PÅ. 

Turen laves som en slags fØljetontur med l eller 2 både, afhængig 

af interessen. 

Turen startes ultimo juni eller primo juli. 

Rotid 4-6 uger ( Det er medstrØmsi) 

Interesseret ?: Skriv dig på listen i klubben eller ring til mig 

Då 31 26 91 54 (uforbindende). 

Alle interesserede indkaldes til summemøde i starten af 1991. 

Bente Kjøller . 

. BERL IN IGEN 

Også i 1991 planlægger vi en tur til Berlin i Påsken . 

Turen vil denne gang - så vidt der er muligt - forme sig lidt anderledes end sidste 
år . Tanken er at lave en rundtur; altså ro fra klub til klub og ikke overnatte hver 
nat i samme klub. 

Turen er ikke planlagt i deItaljer, men allerede nu vil jeg gerne have en skøn 
over,hvor stor interessen er. Bindende tilmelding vil finde sted i januar 91. 
Prisen forventes at komme til at ligge i størrelsesordenen 7-800 kr. 

Er du interesseret kan du skrive dig på listen i klubben, eller ringe til mig på 3 1 
26 91 54 senes t 20. december . Jeg vil så kontakte dig senere. 

Bente Kjøller 
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Ad. 3 

Ferd'nand 

Formanden fremkom med en bemærkning om den manglende interesse 
for/overværelse af bestyrelsesmøderne fra medlemmernes side. På sin vis 
forstår jeg godt, at I ikke gider møde op til et 3-5 timer langt møde uden 
at vide hvilke emner, der skal drøftes. Måske var det en ide, at dags
ordenen for møderne blev offentliggjort på lige fod med referaterne, så 
medlemmerne har mulighed for at overvære specielt udvalgte diskussioner. 
Jeg har endnu ikke diskuteret denne ide med formanden, . da mit indslag 
er nedfældet i et pludseligt inspirationens øjeblik just før deadline, men 
skulle han slutte op om ideen, vil der altså fremover ikke være nogen 
undskyldning for, at netop DU ikke møder op og overværer plejen af DIN 
kæphest. 

Det undrer mig, at Michael S. i sin kritik om den manglende information 
omkring beslutninger overhovedet ikke nævnte "beslutningsmappen". 
Kender du virkelig ikke den, Michael. Nej, det er vel de færreste, der gør 
det. Det blev - før min tid i DSR - besluttet, at "vigtige" beslutninger skulle 
bekendtgøres i en speciel mappe: "beslutningsmappen", som netop skulle 
fungere som kilde for informationshungrende medlemmer. Jeg fandt 
mappen - TOM - i sekretærskuffen ved min tiltrædelse i bestyrelsen. 
Imidlertid finder jeg, at intentionen med mappen er helt fin, og jeg vil gøre 
mit til at få den til at fungere. Når ombygningen er færdig, regner jeg med 
at finde plads til den et sted i Slyngelstuen - så hold udkig efter den. 

Bente T., sekretær. 

KOM TIL 

JULEKISPUS 

I GASEHUSET 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KLOKKEN 11 

FA EN HYGGELIG DAG I SKOVEN 

EFTER EN TUR I DEN DEJLIGE NATUR 

ER DER GLQGG OG ÆBLESKIVER 
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Systematiseret og sammenfattet referat af dele af den afsluttende 
debat på DSR's generalforsamling den 16.11.90. 

Der var DSR-medlemmer, der gjorde sig til talsmænd for følgende synspunkter: 

Punkt l. Angående medlemsbegrænsning. 

Der skal være loft over medlemsstallet i DSR. 
Der må først meldes 50 nye medlemmer ind, når 50 gamle har meldt sig ud. 

Punkt 2. Angående servering fra det nyistandsatte køkken. 

a. Der må kun laves mad i DSR af frivillige, ubetalte medlemmer. 
b. Der må kun laves mad tirsdag og torsdag. 
c . Der bliver forresten kun lavet mad tirsdag og torsdag, når de frivillige har lyst 

til at lave mad! Og det har de ikke om sommeren. 
d . Hvis det viser sig, at der ikke er frivillige, ubetalte medlemmer til at kokkerrere 

et passende antal gange i løbet af vintersæsonen, bør man tvangsudskrive f.eks. 
gymnastikfolket til køkkentjeneste. 

Punkt 3. Angående klassificering af medlemmer. 

"Rigtige" medlemmer af DSR er kun de medlemmer, der ror. 
"Rigtige" medlemmer kommer i klubben tirsdag og torsdag. 
"Rigtige" medlemmer spiser ikke om sommeren, for da ror de. 

Der var ingen DSR-medlemmer - undtagen formanden - der talte imod disse syns
punkter! Jeg sagde heller ikke noget, for jeg blev så deprimeret. 

Til gengæld har jeg nu valgt at delagtiggøre andre i følgende "strøtanker": 

Kaniner er ~ "rigtige" medlemmer. De må kun komme i klubben mandag og 
onsdag, hvor de får kage. 
Gad vidst hvor lang "overgangsordning" man har fra status "rigtigt" medlem til 
"urigtigt" medlem, når man ikke ønsker/har tid til at ro mere, men blot betaler 
sit kontingent? 
Man kunne jo også moppe de "urigtige" medlemmer ud? Så ville der (jvf. 
pkt.l) blive plads til nye "rigtige" medlemmer! 
Gad vidst hvor mange "urigtige" medlemmer, der går på et "rigtigt" i den 
forbindelse? De "rigtige" bruger jo materiellet? 

Alt i alt kan der tilbage i DSR blive en aktiv, måske ikke så stor skare af ind- og 
sanunenspiste roere, der rigtigt kan føle, at de danner en klub! 

Jo, jeg blev deprimeret ! Og forundret over at påbud, forbud , indskrænkninger og 
tvang skulle være den nye tone i DSR i stedet for det modsatte, nu hvor vi er i op
gangstider. 

Dog med venlig hilsen fra et tidligere 
"rigtigt" , nu absolut "urigtigt" medlem. 

Annelise 
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Generalforsamlingen 

den 16. november forløb meget udramatisk. Beretning - regnskabsaflægge1se - valg af 
bestyrelse - nogle få kommentarer og derefter videre til Styrmandslaugets generalforsam
ling. 
Som medlem af bestyrelsen sidder man tilbage med et spørgsmål, om dette var godt eller 
skidt. Har vi efter medlemmernes mening gjort et godt stykke arbejde, eller er de bare 
fuldstændig ligeglade med, hvordan klubben styres, så længe de bare får lov at dyrke deres 
roning og andre aktiviteter? 

Der blev fra et enkelt medlem efterlyst en bedre information fra bestyrelsens side, hvilket vi 
også havde lovet på sidste års generalforsamling. Vi prøver faktisk. Dels gennem dette blad 
og dels ved utallige opslag i klubben. Selv prøver jeg efter bedste evne på denne plads måned 
efter måned. Har I nogensinde tænkt på, at vi også ønsker en bedre information fra medlem
merne - jer? Hvad vil I med jeres klub? - hvordan fungerer klubbens hverdag set fra jeres 
synspunkt? - etc .. 
Skulle det lykkes, kunne vi begynde at tale om kommunikation mellem medlemmer og 
bestyrelse, hvilket ville være befordrende for klubbens udvikling. 

DSR har i de senere år haft en kraftig udvikling, når man måler i antallet af medlemmer. 
Dette er positivt set ud fra et økonomisk synspunkt, men har naturligvis også nogle omkost
ninger på andre områder. Dansk roning som helhed har desværre ikke haft en tilsvarende 
fremgang. Medlemstallet har i temmelig mange år ligget på omkring de 15.000 og medlem
mernes gennemsnitsalder har en kedelig tendens til at stige. DFfR tog derfor initiativet til at 
nedsætte et udvalg, der skulle udarbejde en rapport, "Roning år 2000". Denne skulle anvise 
mulige udviklingsveje, hvis vi ønsker at roning stadig skal være en idrætsgren, der kan 
tiltrække nye medlemmer. Rapporten er kommet i kladdeform, og skal nu debatteres kreds
og forbundsplan. 

I DSR havde vi allerede inden fremkomsten af denne rapport besluttet at starte et tilsvarende 
arbejde. I weekenden den 3.-4. november samledes 21 af klubbens medlemmer, heriblandt 
bestyrelsen. De emner, der var lagt frem til debat, var "motion", "konkurrrence", "uddannel
se", "klubliv" og "rekrutering/PR". Debatten var livlig, og weekenden sluttede med, at de 
forskellige arbejdsgrupper fremlagde resultaterne af deres arbejde. Der blev ikke draget nogle 
konklusioner, hvilket heller ikke var meningen, men der kom en række synspunkter og 
forslag på bordet. 
Arbejdspapirerne fra denne weekend er nu ved at blive skrevet sanunen til et oplæg til debat. 
Denne skulle gerne foregå bredt i medlemskredsen og ikke bare blandt en lille kreds af aktive 
og interesserede. Vi vil dels gennem bladet offentliggøre oplægget, og dels forsøge at 
indkalde nogle medlemsmøder med mere specifikke emner i løbet af næste år. Der vil 
sandsynligvis også blive afholdt en eller flere opfølgningsweekends, men ikke nødvendigvis 
med den sanune deltagerkreds. 
Nogle af de gennemgående bemærkninger i alle de udtalelser, vi fIk på denne første "frem
tidsweekend", var at vi skulle satse meget på uddannelse og på et mere struktureret motions
tilbud. 

Den form, DSR har idag, er skabt gennem mange år. Der ~r ingen, der siger, at den er forkert, 
og nødvendigvis skal laves grundlæggende om. Men den udvikling vi inde i med en tilgang 
på 350-400 og en afgang på 250--300 medlemmer hvert år er for mig en indikation af, at vi 
skal til at tænke os grundigt om hvad angår de tilbud, klubben skal give sine medlemmer 
samt kvaliteten af disse. Gør vi ikke det, kan vi hurtigt ende, som det Mikkel i sit indlæg i 
forrige klubblad kaldte en kaninfarm. 

Jeg håber, at mange vil deltage i debatten, således at vi kan få en velfungerende klub, også i 
fremtiden. 

Da dette bliver det sidste blad iår, vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle samt jeres 
familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Henning. 3 
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GENERALFORSAMLINGEN, 
se næste nummer 

DEAD-LINE 
GOD JUL OG 

IS. JANUAR 
GODT NYTÅR 

*Indmeldelse: Indmeldelses-girokort forefindes på kontorets dør i 
bådehallen. Husk at udfylde kortets bagside. Indbetalingen dækker de 3 
første måneders kontingent. - Gratis prøve inden indmeldelse: 2 instruk
tionsroture, eller l gang gymnastik. 
*Kontingent: opkræves 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 / la, og skal være DSR 
i hænde med mindst 3 dages varsel. Det er vigtigt at kunne dokumentere 
udmeldelsen i tvivlstilfælde. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale 
et girokort på nøjagtig kr 3.00 til giro 500 34 66. på den del af kortet 
som posthuset beholder (betalingsdelen) anføres: "udmeldelse", navn og 
adresse. Man bØr i egen interesse gemme girokvitteringen, se nedenfor. 
*Obs . ikke automatisk udmeldelse ved restance: Man er medlem og kontin
gentpligtig indtil gyldig dokumenterbar udmeldelse er modtaget i DSR. Dette 
gælder uanset om man benytter DSRs faciliteter. Eksklusion vil normalt 
finde sted ved en restance svarende til 1 / 2 - l års kontingent. Restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i 
forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Ang. indmeldelse i perioden 1.9.90-1." . 9 1 og vintergymno.s tik: Bestyrelsen har vedtaget begrænsninger for medlemmer i ndm~ld t 

i denne periode. se opslag . 

ADRESSELISTE 

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55 

2100 Kbh. ø. Postgiro 500 34 66, Tlf. 31296326 

MEDLEMSTELEFON 31185811 

Formand 

Henning Rasmussen 
'!!,. Normasvej 14 st. 

2000 Frederiksberg 
31464767 

Kaproninqschef 

Reiner Modest 
Vinkelvej 14 A, st. th. 
2800 Lyngby 
42873203 

Kasserer 

Johan Frydendahl 
Bredesv inget 42 
2830 Virum 
42858605 

Materielforv. 

Erik K. Rasmussen 
Engelstedgade 62, IV 
2100 KØbenhavn ø 
31290499 

Sekretær 
Bente Tholstrup 
øster Alle 25, lejl. 
2100 København ø 
31262184 

Instr. Rochef 

Michael Hansen 
Fredensgade 5, 1 
2200 Kbh. N 
31353455 

Kaproningsudva1q 

139 

Langtursrochef 

Jeanette Vestergaard 
Jagtve j 59, II th. 
2200 Kbh. N 

Kontingentkasserer 

Kun skriftlige henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 Kbh. ø 

Morten Tibian 429&0616 

. \ 

. f 

31832543 

Husforva1ter 

Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 Kbh. ø 
31298499 

Formand 

Ronald Clausen 
Enge1sborgvej 44 
2800 Lyngby 
42885886 

Kasserer 

Nis C.J. Schmidt 
Hvedevej 14 st. 
2700 Brønshøj 
3128487 1 

Att: Kontingentkassereren 

Redaktør 

Mette Bacher Jensen 
Gl.Klausdalsbrovej 464 
2730 Herlev 
42943250 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Mette K. Hansen 42888523 

Motionsrochef 

Lise McNamara 
HØrsholmsgade l8D,I 
2200 Kbh. N 
3t1l21l99 

Sekretær 

J ohan Frydendahl 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 
42858605 

Public Relations 

Vibeke Delfs Jansen 
Borgervænget 78 
2100 Kbh. ø 
31184780 

Redaktion: Mette Bacher J ensen/ Tryk : Micro Forma, Odense - Oplag:lO OO eks. 
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Or:L~nt.~r:Lngsløb 1990 / 9l 

Dato L.bstYQe Skov Arrangør 

2/12 Gåsehus Ravnshalt DSR 

16/12 Julebspus Ravnshalt DSR 

6/1 Nytårsatafet Brorfelde Sltov Holbæk 

IfJll Gåsehus Ravnshalt DSR 

3/2 Gåsehus Ravn s halt DSR 

24/2 Gåsehus Ravnshalt DSR 

17/ 3 Gåsehus Ravnsh a lt DSR 

17/3 A st. Dyrehave HIllerød 

24/3 B Ny Ta lstrup Rosbide 

28-30/3 Påske Skagen 

1/4 SprInt Boserup Rosklide 

7/4 Gåsehus Ravnshalt DSR 

TIlmeldIng: 

Gåsehusløb: M"d op mellem kl. 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, S km og 8 km 

0vrlge løb: Johan Frydendahl tlf. 31 63 08 Il (arb. ) 

BredesvInget 42 
(14 dage før) 2830 Virum 42 85 86 OS ( pflV) 

!t"'O 11'"0.1-
• > 

'O/)~H .'·; 

MEDLEMSBlAD NR. 10 DECEMBER 1990 58. ARG. 
DSR ha-v-oe s~cces 

'I'asrnarl..ierl._ i dag og 
e s å perfekt a RØge -

Efter løbet: v~ roede bar træneren ir n 

Regitze: 

• lykkel~gh-J' em at ham bonedne stor del afm~rge e ndnU 
"Jeg er sa skr~ve _ han har • t oP for ~ 
du kan ;~~~ alletider~ det er ikke gae 
han er her - tænk ." 
for dette bare så lykkel~g . 

jeg er 

Mette: Hold kæft hvor e r jeg gla d - jeg ved slet ikke hvad jeg 
skal gøre - jeg er helt rundt på gulvet." 

- Og så d " KU ArvarH,er champagnegilde bagefter o g s elv formande n for 
med d~ei ~~~:' fik et o rdentligt knus - Mette var rundhåndet 
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