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K"be nhav ns Roklub indbyder ti l d e t " J.bne Dans l<e 'vIesle,'s'<ab i Inde ndørs 
I<!oning . Alle deltagere ro.- 2~ meter på tid i en C.mcept II r ornask,(le, Der 
v il b live afv ik let tidtaq ntngs løb om 10,'daqen oq fin a le r om SGlndagen. 
Bemæ'·k. at dellage r e ikl<e beh0ver at vær e medlem af e n rok lub. 

ri~ 

Konku ,' ,'enccr ne a fvik les 10rdag d e n 29/2 f}CJ se ndag der' '13 '992 , Om lørdagen 
~r der ind ledende med første s ta r t '1<1. 12,00, Sendag af v ikles f irmaturllering 
09 f inale r tra k l , ,Q , OO 

~,.ne,.i(l9: 

1'0" klubberne s sponsor'e r m. m , afhQldes en separat I I.-maturr,er ing . El f irma hold 
bestJr af ~ per soner. Såfrl..'fr\t der er p iger på e t hold g anges pigernes r e sulta t 
med 0 .85 I Denne fak t o.' er ud r egnet ved hjæ lp " I verdensrafl91is ten fo.
,ndend0rs roning . '<:19' l , Fi.-m31urner ingen afvi k les om sII,'d aQen. med f.,.- s te 
star t kl. 10 . 00, 

r<l aSSf"r , 

lJer a fVIkles ind ivid uel konkurr ence 
ITIznd 

f,z lgende klasser for b~de kvinder og 

lun io r 1 ~ ~ 1 6 

Junior 11- 18 
Senior 19 - 22 
Se n ior ' 9- 22 Ic lvægt 

Senior n - 29 
:=.enior 2)-29, letvægt 
Vete r an 30-1'1 

\!ete '- iln 
Veteran 

Det er t illad t personer urlder 23 lr al r ykke op . til h0 jst sen .o r 2)-29. Det 
", ,' - jl ladt persone'- over 29 a l '-y kke ned , li l het st sen io.- 23- 29, Oelt 9<Jerens 
a lder p r ll/ ' l"99 ? b eslemme .- kl asse rl , 
Bemerk . ;,t persone.- , som ikke er medlemmer ilf en roklub 0950.\ kan del tage , 

K!.~ering: 

Resu llalwne f r a den "'di y id uelle turner ing berly ltes også t il at \.Idregne et 
samlet klub r esultat. En k lubs 8 bedste pl acerirlge,' i forSkellige klasser '-fI9 rleS 
sammen . En f,zrst eplac1s give.- et point. f!n andenplads give r to poin t osv . 
r<lubben med det lavest e antal point har Således vundet holdmesterskabet. 

Der v il selvh!lg elig bl ive givet p r .:m,er lil v indere et C. Allerede nu er v, .st and 
t ,1 a t udlo ve , s tk , Concept 11 roergomete ,. t.t den sej,.ende k lu b 
I<. lu bturne r ingen , - Dcn b edste k lub .-eiser hjem med et n'l' l ergometer II. 

r i l,,"e l d!!!9.sfri~ 

Tj'meldin9C'- s kal vær e os I hænde seneSI 11IIrdag d, l S, februar k1. 18 ,00. 
Sener e tilme ldirlqc.- v i l b live acceptere t ind ti l s t arte n på før s t e ind lederlde løb . 
dfrefnt det er prakti Sk mul ,g t. Ved t ilmeld ing eft er l,zrdag d, 15. februar e r 
tdmeldi ngsgcby r e t kr , 100 pr . deltager mO<l 75 k .. , pl norm al vis, 

~ ~ h.enven~ !!.9 
~ 

trænerne e ller kaproe.'n e ka" g ive :ti:!erlig ere Q2!ysn ' rlQcr ~ sørge II!!: d,n 
ul meldin...9.:.--



Jubilæumssæson. 

Dansk Studenterroning fylder som 
bekendt 125 år i år. Danske Studen
ters Roklub, som var resultatet af 50 
års aktivitet i forskellige studenterro
klubber, fylder ved sarrune lejlighed 
75 år - men lad os bare holde fast 
ved de 125 år - Dette skal naturligvis 
fejres. Indtil videre har vi bestemt os 
for to datoer, den 23. maj, hvor vi 
holder reception og bådedåb, og den 
13. juni , hvor vi holder jubilæums
fest. Sæt venligst allerede nu kryds i 
jeres kalender, således at vi får et 
stort fremmøde. Planlægningen er i 
gang i et par arbejdsgrupper og synes 
at skride fremad. Der vil i nær frem
tid komme opslag op i klubben, 
hvorpå de medlemmer, der er inter
esserede i at deltage i det forbere
dende og udførende arbejde, kan 
melde sig. 

En anden stor begivenhed i 1992 
bliver de Olympiske Lege i Barcelo
na. Forberedelserne til disse er i 
gang i landets roklubber. den offici
elle satsning fra DFfR via Darunarks 
Rocenter er en herre-otter og en 
dame-dobbeltfirer. Dette forhindrer 
naturligvis ikke at andre, der træner 
i klubregi, også satser voldsomt på at 
komme med. Heriblandt DSR's Met
te BIoch. Hvem der bliver udtaget 
afgøres ved 3 regattaer i koln, Bag
sværd og Luzem. Af andre store 
robegivenheder kan nævnes VM for 
letvægtsroere og juniorer i Montreal 
og senior-B VM i Glasgow. Jeg ved, 
at der satses på deltagelse i disse i 
DSR 's kaproningsafdeling, og jeg 
håber, at dette må lykkes. Alt i alt 
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ser det ud som om kaprorungsafde
!ingen er godt bemandet, hvorfor jeg 
ser frem til en god jubilæwnssæson 
på dette område. 

De, der kGmmer i klubben til daglig, 
vil se at forbedringerne på huset 
fortsætter. Murkronerne er blevet 
repareret, og murværket er gået 
igennem, således at huset nu skulle 
være i orden udvendigt. Sidst er der 
blevet lagt isolering på dele af den 
nordlige terrasse, således at damernes 
omklædningsrum skulle være blevet 
lidt varmere. Jeg ved godt, at det 
meste af kulden kommer nedefra, 
men den udførte isolering er en 
betingelse for, at der er nogen som 
helst mening i at foretage forbedrin
ger i rununet. Disse forbedringer er 
blandt de mange ønsker vi har, og 
det er planen at fortsætte istandsæt
telsen af huset i den takt, vi kan 
skaffe økonomisk dækning. 

DSR's køkken er gennem de seneste 
år blevet drevet på frivillig basis. 
Medlemmerne har som et led i ar
bejdsordningen lavet mad tirsdag og 
torsdag. Køkkenudvalget efterlyser 
medlemmer, der vil gå ind i dette 
arbejde, da den gruppe, der i 0jeblik
ket sørger for jer, ikke er sI", Ilok til 
at klare de aftener, der satse: "tI. Der 
er pI. 3 muligheder; prulc::;~ioneJ 

hjælp, hvilket vi ikke har r:ld til; 
ingen mad, hvilket nogle sikkert vi lle 
være kede af; eller at nogle af jer 
giver et nap med. Henvendelse til 
køkkenudvalget. Henning. 



Sikkerhed 
og 

reglement. 

Under denne overskrift skriver Bjarne 
Engell i sidste nummer af klubbladet om 
de forskellige ændringer, der er foretaget i 
DSR's reglement i de seneste år. 
Det spørgsmål, Jeg ser mellem linierne, er; 
"har besryrelsen tænkt sig om "? 
Som den, der har reglementel som ansvars
område, vil jeg naturligvis gerne \(unne 
besvare delle med et enrydigt ja. 

Min egen holdning til reglementer er , ar jeg 
meget gerne så dem indskrænket til en 
konstatering af, at ajle som en selvfølge 
opfører sig fornuftigt både hvad angår 
turenes afvikling og m arerieUets behand
ling. Så enkelt er det desværre ikke. Det er 
selvfølgelig nødvendigt ar have klare ret
ningslinier for den opførsel, der ønskes af 
DSR's medlemmer samt regler for uddan
nelse etc. 

Det reglement, vi overtog i 1988 var meget 
omfattende. Faktisk var det så omfartende, 
at jeg ikke rror nogen havde et komplet 
eksemplar. Derte er ikke operativt, hvorfor 
besryrelsen beslurtede sig til at skære det 
ganske kraftigt ned. Det blev ikke blot til 
en redaklionel ændring, men en nøje gen
nemgang af indholdet. 

Et af de punkter, vi ændrede var kravet om 
svømmebevis. DSR består primært af voks
ne (og dermed ansvarlige?) mennesker, 
hvorfor vi fandt det forsvarligt blot at bede 
om deres underskrift på, al de kunne svØm
me. Vi oprelholder selvfølgelig svømmebe
vis eller forældrenes underskrift for perso
ner under 18 år. Skulle der være nogle, der 
ønsker at "snyde", ville de sikkert heller 
ikke have særligt svært ved at skaffe sig en 
seddel, hvorpå der stod at de lrunne svøm
me de ønskede 400 meter. 
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Du rejser el andet og måske mere ømtåle
lIgt spørgsmål om hvorvidt de ældre med
lemmer stadig har den fornødne svømme
færdighed. Det håber jeg personJigt, de har, 
og at hvis de selv undersøger derte, hvis de 
tvivler. 

Vinterroret var et begreb, der stammede fra 
DFfR' s reglement, der foreskrev under 
hvilke former, det var lilladi at ro efter 
slanderstrygningen. Disse regler var vi 
naturligvis nødt lil at følge. Vinterronings
reglementet blev gjort vejledende ved 
hovedgeneraJforsamlingen i 1990, hvorfor 
vi ved den næste revision af DSR 's regle
ment tog dette punkt op til fornyet over
vejelse. 
Vejledningen har i praksis kun bestået af 
en gennemgang af reglemencstekslen, hvor
for den kunne anses for overflødig, idet vi 
gik ud fra, at DSR's medJemmer var i 
stand til at læse indenad. Der skele dog en 
ganske væsentlig ændring i forhold lil det 
eksisterende reglement på delle punkt. Det 
blev nemlig meget omhyggeligt slået fast, 
hvem der har ansvaret for at der ikke 
slækkes på sikkerheden. Derte har i aJI faJd 
på Bagsværd berydet en ganske kraftig 
opstramning af praksis i forbindelse med 
træning på vandet i vintersæsonen. 

Det sidste punkt, Bjarne nævner i sin arti
kel, er sryrmandsrerten som forudsætning 
for dels sculJerroning og dels kajakroning. 
Den slore ændring her kom med den sene
ste ændring af reglemenlet, hvor sryr
mandsret ikke længere er et krav for er
hvervelse af scuUerret. Man har her altid 
fokuseret på styrmandsinsrruktionen som 
det sted i en rokarriere. hvor man ftk en 
fornuftig gennemgang. af færdselsregler og 
manøvrering. Det er naturligvis nødvendigt 
al kUlU1e færdsebregleme I vort lokaJom
råde samt al kUlU1e manøvrere sin båd. Del 
første blev sikret ved, at der blev indført en 
teoretisk del af sryrmandsinstruktionen, der 
er obligatorisk for aJle, der ønsker at have 
ansvar for afviklingen af en rotur. Manøv
rering af en scUller lærer man under scul
lerinstruktion. Det er da også muligt at få 



TIRSDAG D_ 25_ FEBRUAR 

i ...... dkaldes til møde for DSR-roere med 

KAJAKRET KongeV'aerelset kl _ 20 _ 00_ 

Vi skal planlaegge saeson 1992 og 

diskutere følgende: 

KAJAKRET_ 2 delt 

Kyst/ HaV'n 

S I K K ER H ED: repetition af prøV'er 

R EPA R A T I ON af kajakker 

I NSTRU KTION: Kriterier for at starte 

på kajakinstruktion 

BADPOLITI K PriV'ate både 

Kajak-hus 

INSTRUKTØRMØDE 

4- FASTE ARLIGE MØDER 

LANGTURE 1992 

EVT_ 

Vel mødt 

Henning & Vibeke 

OBS: Er du stadig interesseret at 

modtage OKF -s blad? Så skal 

du betale 20 kr_ senest d_ 25/2 

Liste ligger baren_ 



Orientering8ssktionen 

Referat fra ganeralforsa.lingen den 10/12-91 kl. 20.00 

Dirigent. 

Poul Nissen blev valgt og konsta
terede derpå generalforsamlingens 
lovlighed. 

Beretning. 

Ronald Clausen gennemgik beret-
ningen. 
Se~tionens SO Ars jubilæum blev 
fejret i weekenden 12/13 januar i 
Gåsehuset. Fint besøg til arran
gementet lørdag aften, hvor vi 
startede med en gåtur i B~oven og 
derefter middag. Til receptionen 
om søndagen havde vi forventet, 
at der var kommet lidt flsre 
deltagere. 

I vinterhalvAret har vi som s~d
vanligt afholdt løb fra Gåsehuset 
med to til tre uqers mellemrum~ 
Fremm0det har været på det jævne, 
lidt påvirket af, at Michael 
Stjernholm har været bortrejst. 

Det 47. Stifinderløb blev a~holdt 
den 12. april 91 i Klosteris 
Hegn. Ingen problemer med adgang 
til a~oven, men derimod en del 
usikkerhed om hvor vi kunne finde 
en velegnet skole til omklædning. 
Dette problem blev føret løst fA 
dage før løbet. Vi havede st~vne
plads i skoven og stævnekontor i 
en bus, vi havde lånt af Lyngsø. 
På løbBdagen havde vi styrtregn, 
hvorfor bussen ogsl blev brugt 
som varmestue for officials, og 
dette kombineret med manglende 
~orberedelse bevirkede, at stæv
nekontoret ikke kom til at fun
gere tilfredsstillende. Også 
problemer med reeultatformidlin
gen. Under løbet blev der fjernet 
7 poster med deraf følgende an
nullering af flere baner. 

Næsten ingen deltagelse i de åbne 
løb. 
Ogsl i år havde vi tilmeldt os 
Cup-turneringen, men på grund af 
for få deltagere mAtte vi melde 
afbud til begge matcher. Vorea 
arrangemet af et onsdagstræninge
løb 1 september måtte vi oge4 
aflyse. 
Aret startede godt, men er egent
lig sluttet dårligt. 
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E~tsr formandes beretning var der 
en længere diskussion om mulige 
tiltag for at fA fat i flere 
medlemmer. Det blev nævnt, at vi 
skal 'sælge' udfordringen og 
oplevelsen ved at løbe oriente
ringsløb fremfor kravet om at 
løbe hurtigt. Styret blev opfor
dret til, at vi endnu en gang 
deltager i Cupturneringen. 

Regnskab. 

Poul Nissen gennemgik det udle
verede regnskab, da Nis C.J. 
Schmidt var bortrejst. Stifin
derløbet gav et overskud på 2.400 
kr. Vi har haft renteindtægter på 
2.400 kr. Vi har givet et tilskud 
til Gåsehuset p~ 700 kr til køb 
af en qr»sslåmaakine. Sektionens 
overskud er på 2.100 kr, og for
muen er pa 40.600 kr. 
Kontingentet blev fastsat til 
uændret 15 kr. 
Sektionen har 61 medlemmer. 

Indsendte forslag. Ingen 

Valg af styre. 

Formand: Ronald Clausen 
genvalgt. 

Kasserer: Nis C.J. Schmidt 
genvalgt. 

Sekretær: Johan Frydendahl 
genvalgt. 

PR-arbejde: Michael Stjernholm 
ønskede ik~e genvalg 
Ole KammersgArd 
valgt. 

Revisor. Poul N~eeen 
genvalgt. 

Eventuelt. 

Forårets Stifinder løb 
holdes den 12. april 

skal af-
92 i Rude 

Stav med fmlqende stzvneorqanisa
tion: 

Stævneleder 
Banelægger 
Banekontrol 
Stævnekontrol: 
Overdommer 

Ole Hørup 
Ronald Clausen 
Søllerød OK 
Hans Friie, Farum 
Birthe Sondrup, 
Lyngby 

Johan Frydendahl. 



kørekort til motorcykel uden først at skulle 
have et til bil. Jeg ser ingen fornuftig grund 
til at det skulle være et kravat man kan 
manØvrere en fire åre s inrigger for at ro 
sculler. Man kunne måske også overveje, 
om roretten skulle være en forudsætning' 

Det er korrekt, at bestyrelsen opretholdt 
styrmands retten som en forudsætning for at 
påbegynde kajakinstruktion. Dette skyldes 
ikke et Ønske fra bestyrelsens side, om at 
behandle de to bådtyper forskelligt, men et 
Ønske fra kajakinstruktØrside om ikke at 
ændre reglerne på dette område. Dette har 
selvfølgelig meget at gøre med instruktør
og materielkapacitet. 

Som det vil fremgå af det ovenstående, 
mener jeg ikke at vi er gået på kompromis 

KANINUDVALGET TAGER SATS IGEN ! 

med sikkerheden ved de omtalte ændringer 
af reglementet. 

V i har nok ikke set de s idste ændringer i 
DSR 's reglement. Det er min opfattelse, at 
bestyrelsen i reglementet har et udmærket 
redskab til, gerne kort, præcist og forståe
ligt, at meddele medlemmerne, hvad der 
efter den siddende bestyrelses mening er 
god latin hvad angår brug af klubbens 
faciliteter. 

Men som jeg indledrtingsvis påpegede, er 
det min helt klare holdrting at dette skal 
ske på en måde, der er i overensstemmelse 
med den medlemssarnmensæming, vi har i 
klubben. Så vidt jeg kan se er der pr. en 
overvægt af voksne fornuftige mennesker, 
hvilket jeg håber også må være tilfældet 
fremover. 

Henning. 

For at vi ikke skal overrumples af at det pludseligt er 
kaninsæson igen, starter vi blØdt ud ~ed at samle den kommende 
sæsons kaninfodrere. 

I år er det tanken at kaninerne skal fodre hinanden, men det er 
brug for nogle friske kræfter, som ved hvordan kaffemaskinen 
fungerer og ~ar lyst til at introducere de fØrst ankomne kaniner 
i vores form~dable kØkkens muligheder. 

Vi mØdes i klubben til den store kagebagedag og finder ud af 
hvad enhver kanin bØr vide om køkkenet. 

Hold dig ikke tilbage, vi kan ikke blive for mange ! 

Hvis du er interesseret, kontakt: 

Eva Jordung på telefon 35 37 95 36, o l k ventetone . g æg mær e til den lange 

7 



,t" "" ", "" ,t" ,t" 
~. ~. ~. ~. ~., ~ . 

ER DU KLAR O V E R AT DSR HAR EN 

MEGET AKTIV ORIENTERINGSSEKTION? 

Det e .... ikke ku ..... fo .... e ..... lille k .... eds af 

DSRs medlemme .... me..... et af de ma ..... ge 

gode ti Ibud ti I medlemme ......... e_ 'Vo .... es klub 

ka ..... byde på_ 

"-'le kan deltage i o.-ienteringsløb - unge og gamle, begyndere og rutinerede, 
motions- og eliteløbere. 

Hvis du starter på at løbe orienteringsløb uden kendskab til brugen af kort 
og kompas. vil du i begyndelsen kunne deltage på orienteringsbaner , hvor 
du færdes på veje og stier på turen fra post til post. 

Efterhånden som du bliver bedre til at orientere dig, vil du kunne skifte til 
sværere baner som kræver, at du bevæger dig ind i terrænet. 

Afhængig af din, kondition vil du også kunne vælge efterhånden at deltage på 
længere baner. 

ORIENTERINGSLØB ER: 

UDFORDRING - at finde vej på egen hånd gennem terrænet ved hjælp 
af kort og kompas. 

\10T ION FOR HJERNE en idræt. hvor du skal bruge hovedet. Det gælder 
om at finde den nemmeste og hurtigste vej fra post til 
post, så du bliver opøvet i at tage hurtige beslutninger 
undervejs. 

- OG FOR HJERTE - "n Ideel motionsidræt, som du aldrig bliver for gammel 
til at begynde på. Du bestemmer selv dit tempo og får 
masser af frisk luft og motion uanset træningstilstand . 

SAMVÆR 

IDRÆT 

- at være sammen med andre om din idræt. når oplevelser 

FOR ALLE 

og erfaringer fra løbet diskuteres med de andre, 

en ideel familieidræt for såvel motions- som 
kOrfkvrrenc~l~be"'·e 

- en idræt. der kan dyrkes uden specielt elle.- dyrt udstyr. 
Et kompas og et par kondisko er tilstrækkeligt for en 
begynder. 

'-'A TUROPLEVELSER - en idræt, der giver naturoplevelser året rundt. Du får 
lejlighed til på alle årstider at komme gennem afvekslende 
naturområder og opleve dem på nært hold. 

, 
. , 
~ ., 
~ ., 

HOLD ØJE MED BAGSIDEN AF KLUBBLADET 

OG PRØV EN TUR MED KLUBKAMMERATERNE 

RAVNSHOL T SKOV 

~-
( 

" 

.~ ~~ ~--- ~---
~ ~ ',~ 
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DSR 1 25 ÅR 

HJÆLP OS MED 

FORBEREDELSERNE 

Som de fleste vil vide, fejrer 
DSR iår 125 års jubilæum. 
Festlighederne koncentrerer 

sig om en bådedAb med efter
fØlgende reception lørdag den 
23. maj og naturligvis om fØd
selsdagsfesten lørdag d. 13. 
juni. 

Planlægningen er allerede i 
fuld gang, men vi mangler folk 
til videre planlægning og til 
det praktiske. 

Har du lyst til at hjælpe til 
ved eet af arrangementerne 
(eller begge) , så skriv dig på 
listen i Slyngelstuen. Du vil 
så blive kontaktet senere. 

Du er også meget velkommen 
til at overvære Jubi1æumsud
valgets møder, der vil blive 
holdt næste gang på følgende 
datoer: 

BAoEOAB/RECEPTION 23. MAJ 
Næste møde: 

Onsdag d. 5. februar kl.19.00 
iKongestuen 

JUBILÆUMSFEST 13. JUNI 
Næste møde: 

Tirsdag d. ll. februar kl . l B. 30 
i Kongestuen/Verandaen 

Bente Tholstrup 
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MOTION PLUS 

ER BEGYNDT 

Som vi lovede i december-num
meret, er vi begyndt at træne 
(os selv og andre )til den 
kommende sæsons oplevelser i 
kendte og fremmede farvande. 

Motion-plus ligger iår i Kap
ronings-regi; men som bekendt 
vil der være træningstilbud 
også for de lidt mere mage
lige. Det garanterer bl . a. 
besætningen af trænere for. 

I skrivende stund kendes de 
nærmere forhold ikke. 

Det vides, at een af kapro
ningstrænerne vil være be
hjælpelig med at vise, hvordan 
man i praksis lægger sit træ
ningsprogram til rette. 

Det nøjagtige tidspunkt og om 
vi vil træne både mandag og 
onsdag er heller ikke fast
lagt. 

Disse detailler vil imidlertid 
være på plads, når dette num
mer udkommer , så hold øje med 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Du er velkommen til at komme 
ned og beundre os hhv. komme 
med velmente heppe-råb og iøv
rigt få mere at vide om, hvor
dan også du kan få plads på 
eet af de varme rullesæder 
mens du kan se, hvad de t e~ 
gentlig er for noget. 

Motion-plus trænerne: 
Susanne Agersnap 
Mogens Haut 
Jesper Andersen 
Gorm Knudsen 
Bjarne Engell 



DSRs r-edaktrice er faret i blækhuset! 

Jeg er meget akt i-v- I men bl i-v-er registreret 

sor-n passi-v-! 

Jeg er kommet i et dilemma! 
Nu har jeg i fem år været med~m af DSR 09 s~ f~r ieg pludselig at vide, at jeg 

bliver 
r-egistreret som PASSIV' 

Det hele startede med, at der en dag III et brev i min postkasse. 
Brevet var udsendt af DSRs instruktionsudvalg , 09 der stod kort C>g godt at jeg 
er- r-egistreret som instruktør i DSRs kartotekssystem. 
Videre står der: 

... Da klubben efterhånden har et stort antal uddannede instruktører, står dette 
ikke i forhold til det antal personer, der aktivt deltager i sommerens undervisning. 
Fr-a i år indføres derfor begreberne "AKTIVE" og "PASSIVE" indenfor denne gruppe! 

AKTIVE instruktører vil løbendefå tilsendt oplysninger om aktiviteterne i DSR 09 
der er ubegrænsede muligheder for at deltage i instruktionsudvalgets arrangementer. 
fil gengæld forventes en A KT I V deltagelse i sommerens instruktion. 

PASSIVE instruktører modtager ikke løbende information 09 vil fremover ikke kunne 
deltage i kanindræberkurserne. 

Såfremt du ønsker at være PASSIV behøver du ikke at indsende denne kupon. 

S~dan var ordlyden i brevet. 
Foreløbig forholder jeg mig helt passiv 09 indsender I KKE kuponen - men jeg er da 
så tilpas nysgerrig efter at f~ at vide. hvordan det ligger med aktiviteterne i DSR 
gennem sæsonen 09 måske en dag vil jeg endda på et kanindræberkursus. Hvad gør 
jeg så? 
Nu bliver jegl vi pludselig holdt udenfor. 

SlI er det. jeg gerne vil have at vide: 
Er det rigtigt at instruktionsudvalget kan KRÆVE en bestemt aktivitet fra de 
medlemmer. der er instruktører og i modsat fald bliver ens mUligheder for deltagelse 
i kurser m.m. fremover inddraget? 

Før DSR har jeg været medlem af andre roklubber, hvor jeg blev uddannet som 
instruktør, langtursstyrmand, kortturs-I havne-styrmand 09 fik scullerret. 
Jeg har aldrig modtaget nogen breve før, der fortalte mig om jeg skulle være AK T I V 
elle,' PASSIV. 

I sommer instruerede jeg en helt ny kaproer i dobbelt-sculler. hvilket foregik dagligt 
i et par måneder på Bagsværd Sø. 
Er jeg A KT I V eller PASSI V. hvis jeg foretager oplæringJ instruktion af DSRs 
medlemmer på et andet farvand end DSRs? 

Jeg ved. at jeg ikke er den eneste der er kommet i et dilemma efter modtagelsen 
af nævnte brev og samtidig sætter jeg et spørgsm~lstegn i forbindelse dermed. for 
dyrker vi ikke vor idræt frivilligP 
Vi melder os frivilligt til kurser med henblik på en uddannelse til instruktør - eller 
andet - hvor man senere kan hjælpe til med oplæring af nye roere - n1\r det passer 
med den enkelte instruktørs tid 09 I vel 09så l lyst! 

Føler n09le af læserne. AKTIVE eller PASSIVE det samme - eller har I nogle helt 
andre meninger om emnet. så kom frem med dem. 

Bedes lagt i redaktionens postkasse, der står i vindueskarmen i "S1·y ngelstuen ved 
i ndgangen til verandaen. 

Mette Bacher. 
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GRATIS MAD FOR EN LILLE INDSATS! 

Her kommer et ti Ibud ~ du ~år s-v-cert 

ved at afslå: 

HELT GRATIS! 

Eneste kra-v- er ~ at du ofrer et par 

ti mer eller tre DSRs køkken! 

Ey' DET ikke bare månedens bedste 

tilbud??? 

SiEt kryds -v-ed en eller flere af følgende 

.-I."ge: 

1 9 _ marts. 24. marts. 26 _ marts_ 

2. apy-i I. 7 april. 9_ april & 14_ april 

H-v-ad ER det s~~ du skal gøre foy- at 

få din li-v-ret? 

S-v-ar: 

Du skal la-v-e mad ti I medlemmerne! 

SKIL 
TO ÆG TILSÆT SALT 

ex:; RØR RUNOT 

Det er fakti sk temmel ig fornøj e l i gt at 

fremtrylle forskeli ige retter mad t i I 

de andre DSR og så er det ikke 

bes-v-aerl igt_ 

DSRs køkken fremstår super-professionelt 

med alt l'Tloderne køkkenrnask i ner og 

andre remedier så det er bare at 

gå gang_ 

Det forlyder iø-v-rigt at man samtidig 

afskri-v-er nogle timer på arbejdsordningen 

Skri-v- jer på listen Slyngelstuen 

\1ette Bacher . 1 1 



Alfonserne var smarte. 

pomadeh1\r, 

Det var 

blanke guldkæder, 

hawaiskjorter sådan noget stof. 

der lukker sveden inde. Mange 

havde gravet de toughe SOlbriller 

frem fra i fjor - enkelte med styrke 

hvilket man kunne se, da et par 

enkelte alfonser havde· besvær med 

at finde frem til velkomstdrink sene. 

der var fyldt med gode og stærke 

,;ager. S1\ fyldig var den, at 

stemningen hurtigt blev lettere 

løssluppent. hvad der sig jo også 

hører til i et sådant selskab. 

Alfonserne fik aldrig besvær med 

at holde øje med deres "piger". 

for kønsfordelingen var lige, en 

alfons pr . luder hvilket jo er 

meget godt. thi mange kvinder af 

DEN slags. kan ofte komme op at 

toppes. Forskellige kneb er ofte 

-noget ludere g1\r ind for og tre 

af deltagerne havde åbenbart "vist 

så meget ben". at man var kommet 

til skade. 

En af dem mødte frem lårkort 

dueblå 

sådan 

kjole med røde strømper 

så det ud! Sandheden var 

at hun var iført gibs på det ene 

ben fra lår til tå - , rødt! Smart. 

ikke! Man kan altså få gibs til 

festlige lejligheder. hvis nogen af 

læserne skulle kOfnrne ud herfor. 
., 4 

En anden havde almindelig hvid gibs 

P~. som dem vi ser efter skiuheld. 

mens en tredie nødtvunget havde 

iført sig et par flade romersandaler • 

thi en brækket lilleta betød et 

midlertidigt farvel til sti letterne' 

Som sædvanlig havde 

festarrangørerne lavet noget rigtig 

lækkert og rigelig mad. 

Tre retter kulminerende med en 

is på marengsbund. som delta<Jerne 

gerne ser serveret en tirsdag eller 

torsdag efter gymnastikken .. . 

I Hvis isen ikke er smeltet ... ) 

år vil undertegnede tillade sig 

at komme med en opfordring til 

"nyt~rsholdet" . 

Hvad med lidt konkurrencer eller 

en enkelt sang. 

Da flere af deltagerne ikke var fra 

DSR kunne DET måske have 

foranlediget en mere intim stemning, 

hvis I forstår ... 

Ellers forløb resten af aftenen helt 

fin og for enkelte af ludernes 

vedkommende. blev det til besøg 

de tilstødende klubber. for både 

KVIK & SKJOLD holdt OGSA fest' 

Måske sågar nogle kunder blev 

støvet op hos naboerne? 

Vi beder læserne have forståelse 

for en vis diskretion. 

En dag kan det være at de tre 

naboklubber slår sig sammen og 

holder en gigantisk nytårsfest aia 

de gode gamle dage det kan de 

forskellige arrangører jo overveje 

sommersæsonen når næste fest 

skal planlægges. 

Tak til Gustav, Lars. "Arne-Bjarne" 

og Co. for en virkelig god fest. 

La Redaktrice. 



LUDERTRÆF 

rar' du området ved Nordhavn 

Station. så tager Britta strøget foran 

r uborg. Liselotte passer kvarteret 

omkring Svanemølten Station o<J jeg 

tag .. r mig af områd .. t ved Paustians 

sådan faldt Hus ... 

ordene. 

Nogenlunde 

da OSRs prostituer~e 

mødtes sammen med deres alfonser 

Nytårsaften i Strandvænget. 

Nu VAR det jo Nytårsaften. hvilket 

sig selv giver "knaldene" - hvis 

man er heldig - lidt ud på natten. 

så de letlevende damer og deres 

oppasser.. var på pladserne/flisern .. 

inden festen løb af stabelen. 

·'v1odsat sidste år. hvor emnet var 

&0' ermode. 

hov .. dbrud 

der gav 

de små hjem. 

mange 

så det 

noget and .. rledes ud denne gang. 

En lud .. rs påklædning kan være 

alt muligt. lige fra næsten ingenting 

til hullede cowboybukser aia en 

narkoluder og over det mere 

avancerede som luksu sluder, 
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DSR. 

Alle kategorier var mødt frem. 

Der var de me"e luksuriøse med 

flot opsat hår guldlamerede 

nederdele der ikke overlod meget 

til fantasien, Den gravide 

prostituered.. var ogs1\ mødt frem 

iført nederdel og bluse med dyb 

kavalergang. for jobbet må jo 

passes. selvom mavens omfang t"ger 

ti I i st",rrelse. 

Godt tres medlemmer og en del 

udefra kommende havde valgt at 

lege luder eller alfons for en aften. 

for kvindernes vedkommende 

ER det jo ikke svært at "give den 

som lude .... ". idet A LLE kvinder. 

ifølge dive,.se dameblade. altid har 

en luder. en 

madonna og .. n mode,.skikkelse 

sig" . 

Der 

det 

står også 

er DET. 

damebladene. at 

mænd falder for. " 

Skulle det knibe med kunder 

nytårsaften. kunne quinde,.ne altid 

satse på .. n af de mange alfonser. 

der var mødt f,.em, 



\.1ette .".ndersen har efter at være ramt af skader i knæet. atter meldt sig som 
aktiv i kap,-oningsafdelingen. Som de øvrige kaproere er Mette i fuld aktivitet 
og der satses på letv. senior B i år, muligvis i en kombineret dobbelt-sculler 
med en letvægter fra Lyngbv Dameroklub . 

Liselotte Frederiksen er tilbage i DSR efter at have været et år i Lyngby 
Roklub. Liselotte har snuset lidt til kaproning før, uden større succes. men 
; ar skal det være. Skal fortrinsvis ro single-sculler. 

Charlotte Marcussen er et helt ubeskrevet blad i outriggerroning . Charlotte 
startede i DSR sidste efterår og har blot roet inrjgger fll gange. Selvom hun 
er ved at have opnået veteranalderen ønsker hun at prøve kaproning og 
deltager som de øvrige piger den daglige træning. Der satses på 
s,ngle-sculler i begynderklassen . 

Lene Skov Andersson havde et rigtigt godt ro-år i sidste sæson. Lene forsøgte 
sig på et projekt lj- i begyndelsen af sæsonen. men kastede sig snere over 
5,n favoritbådtype: Single-sculler, hvor hun ofte var med helt fremme at 
markere sig blandt vore bedste roere herhjemme. Der fortsættes ufortrødent 
med endnu mere energi denne sæson. så måske der også HER ligger en 
overraskelse og venter' 

'V1ette Bacher & Britta Graae satser på at skrive historie I ar. De to damer 
vil forsøge at vinde the double ved Danmarksmesterskaberne pI!! Haderslev Dam 
- hvilket vil sige både 2- & lj- åres inrigger. Det er ikke set før at hold fra 
samme klub vinder begge bådtyper ved DM hos DAMERNE! 
Bacher & Graae træner på lige fod med kaproerne og agter ellers at vise DSRs 
farver ved flere kaproninger h.erhjemme. " 

L~rs Olsen startede i DSR sidst i 1990 efter at have prøvet roning i Oxford. 
Fik roet flere gode løb i 1991 med rimelig succes. Det vides pt. endnu ikke 
hvad der satses på i år, men et gæt er: Single-sculler. . 

'jeteranerne:Stig Rasmussen. Torb€n Thyren, Hans Frederiksen. Ib Jørgen 
Kruse, Asbjørn Torp. Mogens Haut. Bjørn Quale, Gustav alias Torben Knudsen 
er også nogle "drenge" vi måske kan vente os en del af i denne sæson. hvor 
der blandt andet afvikles Veteran VM i Køln i efteråret. 

TRÆNERE: Til at varetage kaproernes tarv er der følgende 

WALDEMAR CHABIOR. MIKHAEL IVANOV. PER ARNOLDI & REGITZE 
SIGGAARD. der nok skal få sat skik på kaproningsafdelingen. så vi 
forhåbentlig får en jubilæumssæson med mange sejre, deltagelser ved OL & VM 
og et (næsten l utal af Danske Mesterskaber. 

REINER MODEST er kaproningschef & METTE BACHER, informationschef. 

Kaproerrepræsentanter : Teis P. H "nsen & Vibeke 0!stergaard 

'v1aterielrepr. Stig Rasmussen. 

Planlægning for forllret: 
Der deltages med flere roere ved de første åbne indendørs mesterskaber I 

roning d. 29/2-1/3 i Københavns Roklub. 

Rocentrets roere tager 
kaproere enten er på 
Bagsværd Sø. 

på diverse træningslejre i påsken, mens DSRs egne 
træningslejr i Polen eller holder påsketræningslejr på 

Følgende tager til Polen: Camilla Rohde Olsen, Britta GRaae, Mette Bacher. 
Henning Juul, Jesper Engelbrecht. Teis Hansen, Mikhael Ivanov. Anders 
Brems. Kasper Haagensen, Klaus Lauritzen. Martin Nellemose, Esben Jacobsen, 
Henrik Hebsgaard & Waldemar Chabior. 

Læs mere om kaproningsafdelingens dispositioner i næste' nummer af bladet. 

\1ette Bacher. 
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KAPRON I NGSAFDELI NGEN 1992" 

He~ følger en kort oversigt over de roere. der ~kal vise DSRs ansigt udadtil 
på kaproningsbanerne i jubilæumssæsonen . 

v1ette Bloch. Verdensmester i 1990 & bronzevinder i letv. IX i 1991. satser 
på udtagelse til OL i Barcelona i tung single-scu-Ier _ Det gør OL -deltager i 
Seoul. 1988. Inger Pors. Assens også! Der bliver udsigt til mange spændende 
opgør ved fora rets cegattaer. Den endelige udtageis;::, finder sted I LU2ern medio 
luni. Mette er pt. i højdetræningslejr i Schweiz. 

R ie Sørensen debuterede i 1990 og er godt på vej i år. Er udtaget sam reserve 
lil Danmarks Racenters dame dobbelt"firer. der håber på OL -udtagelse. Holdet 
er eneste tunge senior A ~X- herhjemme. Er pt. i træningslejr i Israel. 

Thomas Paulsen & Jespe.- Poulsen. brødre. er konmet på Danmarks Rocenters 
letvægts otterprojekt og håber på at blive udtaget til VM i rv\Qntreal. Der er 
store chancer f _. ar at få begge med. 

Vibeke østergaard startede med at ro i 1989 og sat:;er på dame letv_ 4- sammen 
med roere fra KR [, Lyngby Dameroklub. Også her håber man at blive udtaget 

til VM i Montreal. 

Henning Juul & Jesper Engelbrecht er to nye DSR-medlemmer .. kommer fra 
henholdsvis BAgsværd R K [, Lyngby R K _ Satser på at blive udtaget til OL 
,i dobbelt-sculler. Konkurrencen bliver hård. også .,er kan vi se frem til mange 
spændende gyseriøb i tung dobbelt-sculler. Deltager pt. sammen med Mette 
Bloch i træningslejr i Schweiz_ 

Teis Hansen. debuterede i 1990. blev 
lykken i single-sculler og tillige ro 
lAikhael Ivanov (Vm-guld i 1986 & 19871 
god konkurrence'?? 

DanmarksmEster i 1991, skal i år prøve 
dobbelt-scu ler med vores nye træner. 
måske de to kan give Henning & Jesper 

\10rten Tibian ror single-sculler og satse.- på OL. Også her bliver konkurrencen 
hård. idet flere andre stærke danske herrer satser på det samme. blandt andet 
DSRs tidl. medlem. kometen Jens Mohr Ernst. der nu ror i Kerteminde. 

Henni ng Bay. sølvvinder ved letv. VM i 1990 i 8+ ror i lir single-sculler. men 
holder sig i form. sll hvis der byder sig noget spændende - et eller andet letv. 
projekt. er Henning fit for fight. 

l\nders B~ems, Kasper Haagensen. Klaus Lauritz.en & Martin Nellemose blev 
Juniordanmarksmestre I 1991. Holdet er nu samlet igen. vores "små drenge" 
e' blevet voksne (næsten) og ror nu senior B. 
Holdet håber på at blive udtaget til Senior B-Masters i Strathclyde. Clasgow. 
Scotland senere på sæsonen. Holdets træner er: ingen ringere end: Ivanav! 

Niels Hyldager skal i år atter prøve lykken i IX 09 måske på en dobbelt~firer. 
efter dt have haft et lidt magert år i 1991. Hylcager viser allerede nu god 
form 09 havde ligeled~ en god test i slutningen ,f januar i ergometer, så det 
bliver spændende at se, hvad det kan føre til i 1992. 

Esben Jacobsen & Henrik Hebsgaard ror letvægts dobbelt-sculler og håber på 
at kunne gå ud at true Rocentrets letvægts-drenge_ Konkurrencen bliver hård. 
men de to roere viste sidste år. i hver deres single-sCUller, en fremgang fra 
10b til løb - så måske overraskelserne ligger og venter "lige om hjørnet" i år. 

Camilla Rohde Olsen.er nyt DSR-medlem efter al have roet flere lir i Bagsværd 
Roklub. Camilla er afgjort et talent, vi kan vente os temmelig meget af. Hun 
er nyoprykket i junior A-klassen og er iBvrigt DSRs eneste juniorroer i år. 
endnu da' Camilla splls at blive Mette 810chs afløser om nogle år. 
Der satses på deltagelse ved junior-VM. som også fcregllr i Montreal. 

1S 



EFTE RLY S N I N G ! 

Sidste ar bragte DSR -bladet en aktivitets kalender gennem det meste af sæsonen. 

Flere af medlemmerne savner en sådan kalender. 

R'edaktionen vil gøre alt for at bringe en oversigt over kommende aktiviteter i- og 

udenfor DSR, men vi kan ikke bringe den uden medlemmernes hjælp. 

Er du i et udvalg i DSR eller er du i besiddelse af oplysninger du mener. andre kan 

have gavn af. da aflever det venligst skriftligt ",den d. 18. februar i Postkassen i 

'Jindueskarmen i Slyngelstuen ... 

Clette gælder iøvrigt også bestyrelsen. Oplysninger om datoer modtages med glæde, T AK I 

HVORDAN G AR DE T MED KLUBA F TE N ER N E ? 

For nogle år siden fik en flok medlemmer den geniale ide at afvikle en hyggeaften for 
OSRs medlemmer fast d. " søndag i vintersæsonens maneder. 
Eksisterer disse aftener endnu' 
Eller er interessen for at afvikle dem kølnet' 
t.,ftenerne er ikke kun forbeholdt langturs- og motionsroere, men ogS<1 ::aproerne har 
væ,'et faste deltagere p~ klubaftene,'ne, hvor man først spiser noget lækken mad til 
næsten ingen penge og derefter enten udfordrer hinanden i forskellige spil - eller ser 
billeder fra sommerens aktiviteter, Hvem tager initiativet NU' 

VIette, 

ARBEJDSO R DN IN G EN -
Hvordan går det med din indsats? Er du i gang med at afvikle dine timer af arbelds

ordningen) 

Sæsonen starter snart - og materiellet trænger til en kærlig hånd. 



L I D r AF HVER r . 

:.0.., ,ne<!ICfflmer ne nok har bemærk e t det. fy lder DSR 125 år ; 1992 og fo r be"edeIStrne 

e l" ; fu ld g"r'!9 . men hilr nogen bemærke t at vi ogsA kan fej r e e t andet ju bilæum' 

'B lad tilbage t il forsiden~ 

DSRs klubblad bli ver bO ; ""., 

S kal del f ej res • Og hvo.-n lr ' 

Redakt ionen vil preve at gå i ar k ,ver ne og se om v i kan t'nde noq le af DSRs 

.allerf ørste klubblade. 

-'; v is det lykkes. fAr læs e r ne i h vert af Arel S numr e for s kellige uOpluk fr a b 'adent 

gennem å r ene . 

D S R s OL- h~b dobbe l t:. -s<:' l...Il I e r 

J espe r Er1ge l brec:: ht. & H e r1nin g Juu l 

f" o rt=o inde l s e n"led e n t. es t. pt't Rig s h osp it. a l e t. 

F....,. J espe r F ØR t. es t. E. H e nnir19 EF r E R t e s t. 
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HJLDVRSGADE 
2101.J 

..... . .., .... - ~ -' - TU 

771ii 
: i iil 00 

O:r:L.E!'n-tE!':r:L.ngl9~""b 19'32 

Dalo LlObBtyP" Skov Arrang0r 

9/2 GaaehuB 

1/3 GaaehuB 

8/3 B 

13/3 Nat 
14/3 A 
15/3 Stafet 

22/3 GA .. ehu .. 

22/3 B 

5/4 D 

12/4 B 

Tilmelding: 

Gåaehualøb: 

0vr ige løb: 

(14 dage før) 

Ravnehalt Skov DSR 

Ravnaholt Skov DSR 

L .. llinge Køge OK 

EgedBm FIF Hillerød 
GribBkov Midt FIF Hillerød 
Tokkekøb Hegn FIF Hillerød 

Ravn .. holt Skov DSR 

Harald .. t .. d Skov OK RCBkilde 

Geelakov mv. S.G. 

Rude Skov D. S. R. 

Hødetidepunkt: 
3 baner på Ca. 

Søndag mellem 10 og 12 
3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydenåahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

ll%. 31 63 08 11 

42 85 86 OS 

(arb. ) 

( priv ) 
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DSR SUVERÆN I CONCEPT II 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Aktiv/Passiv?, Leder ved Formand Henning Rasmussen. ........... j 

<acts om Team Danmark struktureret ta1entudvik1inq . ... . .... ... ~ 

Standerheisning.... ... . ... . . ... .... . .. .. ....... . . . ..... .....•. S 
Instruktørkursus . " ... . ..• .... . .................... .. .......•. 

Concept I I Rowing I ndoor . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . 7 -11 

Lidt om robeviser v. Lasse h'redstrøm............ .. . ... . ... .. .. 12 

Sarnen v. Jesper Engelbrecht .•........ . .••... . . •.. ... •..... ... 1J-14 

DSR-bladet for 20 - 25 år s~den v. Bente Tholstrup ........ . ...•. 15-16 

Med Mette Bloch i st. Moritz ... ... ... . ...... .. . ...... .. ....... 17-18 

Læserbreve. • . . . . . . . . . . . • . . . . .. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.9-20 

Lidt af hvert .. .... . ... ..• . ... • ... ...•......•...•. •••. .. .. .... 21-2': 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale lndme1de1ses
girokort. Dette forefindes på kontorets dør i bådehallen. 
Indbetalingen dækker de 3 tørste måneders kontingent. Nye er 
velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal 
finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved over
skridelse af betal i ngsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der s e s bort 
fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og 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 DSR's girokonto nr . 5003466 samt ved at anfØre "udmeldelse", 
navn og adresse pa den del af girokortet, som posthuset beholder 
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse 
har fundet rett j.digt sted og man bør i egen interesse gemme 
girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes 
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anfØres på disse. 

OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion 
vil fØrst finde sted ved en restance svarende til ~ - l Ars 
kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved 
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 



Aktiv/Passiv? 

Jeg håber, at DSR's red aktrice er blevet 
tør efter sin tur i blækhuset. 

Det er altid svært at få formuleret et 
budskab klart uden at støde nogen, 
men jeg er sikker på, at instruktionsud
valgets mening var god nok. 

Planlægning og koordinering af instruk
tion af mellem 300 og 400 nye kaniner 
er en formidabel opgave. Heldigvis er 
det lykkedes klubben gennem en år
række at uddanne et ganske stort antal 
instruktører, faktisk så stort at det er 
svært at bevare overblikket . Jeg synes 
derfor, det er en god ide at sortere de 
registrerede instruktører, således at ud
valget ved , hvem de "kan stole på" i det 
daglige arbejde. jeg er sikker på, at de 
går ind i sæsonen med en god kerne af 
aktive instruktører, som naturligvis vil 
være de første til at blive holdt infor
merede om instruktionsaktiviteter. 
Lad os "passive", hvilket vi er mange, 
der er instruktionsmæssigt, fordi vi er 
"aktive" på andre områder, glæde os 
over at instruktionen fungerer - og lad 
os så tage et nap med, når vi kan o
verkomme det - jeg er sikker på, at vi 
nok skal få tilstrækkelig information. 

Kredsgeneralforsamlingen er netop 
overstået. Også på denne kunne man 
have ønsket sig lidt større aktivitet. 
Karen Stahlschmidt, der har været 
kredsformand de sidste fire år, ønsker 
at overtage en post i DFfR's hoved
bestyrelse som næstformand for natio
nale anliggender, hvilket jeg meget 
håber må lykkes for hende. Hun forlod 
derfor kredsbestyrelsen og efterlod et 
endog meget stort tomrum, som ingen 
følte sig kaldet til at fylde. Kredsen er 
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de københavnske klubbers repræsen
tation i mange sammenhænge, hvorfor 
det er vigtigt at den fungerer. I den 
foreliggende situation dækkes 
kredsformandens opgaver af en gruppe 
bestående af KR's formand Gunner 
Nielsen, formanden for Regattafore
ningen Jørgen Nielsen (KVIK) og un
dertegnede. Dette betyder, at jeg med 
kraftig opbakning af Gunner og Jørgen 
skal fungere som kredsformand og 
hovedbestyrelsesmedlem det næste år 
- ikke nogen lykkelig situation. Slet ikke 
da DS R's bestyrelse i forvejen har Lise 
på både motionsrochefposten i DSR og 
på langtursrochefposten i kredsen. Men 
som den største af klubberne mener 
jeg, vi har et kraftigt medansvar for at 
tingene fungerer. Så jeg håber, vi får en 
masse opbakning fra DSR's medlem
mer med de daglige gøremål. 

Sæsonen står for døren. Den 5. april 
hejser vi standeren, og jeg er sikker på, 
at dette er startskuddet til en masse 
aktivitet. Aret i år vil naturligvis blive 
noget præget af vort 125-års jubilæum 
- men også i et jubilæumsår skal der 
Instrueres, arrangeres motions- og 
langture, laves mad og meget andel. Så 
lad os se om ikke vi alle kan finde et 
eller flere områder at være aktive på, 
gerne samtidig med at vi er aktive pas
sive på alle andre. 

Henning. 



n. \...l..IT\Tn ~ = _ 
Nedens~aende blev uddelt på generalforsamlingen : 

FACTS OM TEAM-DANMARK STRUKTURERET TALENTUDVIKLING. 

KRAV: Her opregnes nogle af de vigtIgs~e Team Danmark forudsætninger 
for. at DFfR kan spr~nge på vognen med talentudvikl~ng. 

TD kræver central s~yring af talen~udviklingen. 

- TD ønsker, at forbundet afklarer hvilket talentgrundlag vi har. 

TD ønsker 
organisatIOnen 

skal ske. 

en stilling~agen t~.1 hvorledes styringen og 

Herunder stIllingtagen tll geografiSK vurdering af behov. 

- LTI kræver, at DFfR har en kort 11-2 år) og langsigtet (J-Sår) 
eliteidrætspolitisk strategi. 

- Når centrene kører - regnskabsaflæggelse og afrapportering en 
gang årligt. 

HVAD FÅR VI: 

- Formentlig 1-2 talentcentre. afhænqig af antallet af talenter 
i DFfR. Der vil blive støtte til max. 3 mdl. træningssamlinger 
for 15-20 deltagere pr. center. 

Indretningen aE talentcentre skal ske Indenfor ekSIsterende 
rammer. 

Dvs. nuværende bygninger ( eksempe l v is r.ovecfcentre. 
Regionalcentre/Klubber) 

Dvs. der bygges ikke nyt og der købes ikke centerfacIliteter. 

Max økonomisk tilskud årligt SOOO kr. til vedligegoldelse af 
faciliteter 

og kr. 5000 årligt til rekvisitter. 

- Honorar til instruktør/træner af forholdsv~s beskeden karakter. 
11 træner/instruktør pr. center) 

- Eventuelt honorar tIL en koordinator, hVIS forbundet har flere 
centre. 

- Degivne tilskud tages fra et særligt talentudviklingsbudget. Her 
er der til alle specialforbund afsat 6 mIllioner kr. 
Med andre ord - der qar ikke kroner fra det tIlskud, som VI l 

øvrigt modtager fra TD. 
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STANDERHEJSNING 

d. 5 . april 

kl . 11. 0 0 

Efter at standeren er hejst, mødes vi som sædvanlig til en let 
frokost på l. sal. 

Pris og tilmeldning fremgår af opslag i Slyngelstuen. 

s 



InstruktØr kursus. 

Weekenden 28 /2 9 marts 19 92 

Programmet og nærmere information bliver tilsendt deltagerne! 

Mvh. Instruktionsudvalget. 
------- ---------------------------

T~l~eld~~g t~l Instr~ktørk~rs~s 

d_ 28_-29_/3-l992_ 

Na-v-n __ _ Medl_nr_ 

Adresse_ 

20_lTlarts_ 
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CONCEPT II 
Billederne fra de l. åbne indendørs mesterskaber forestlller: 
Forslde:Fv. Teis Hansen, Henning Juul & Jesper Engelbrecht viste 

fremragende resultater i herrernes finale. 
Slde 7: øv. Henning Bay l midten på veJ til en flot 4. plads. 

Nederst: Fv. Mogens Haut nr. 4 i veteran, 60 år oq derover. 
Th. Jesper Engelbrecht roede sig ud og vandt herrernes 

tunge klasse. , foran anes Henning Juu:. 
Side 8: fv. Camilla Rohde og r1ette Bloch vandt dame junior & let:\lægt.. 
Side 9: SeJr til Brit:ta Graa i kvindernes veteranklasse og th. ses 

~artln Nellemose nr. 4. Klaus Lauritsen nr. ) og længst 
væk: Anders Brems, nr. J. 

side 11: Vibeke østergaard i mldten er godt på vej tll en stor sæsor:. 
Bagside: -Vibeke østergaard roede sig helt ud ved mesterskaberne. 
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29/2 1/3 

SÅDAN ! 

DSRs k~pr=~r~ s~tte sig på de 

fl~ste ~f s~jr~~e d~ ~~st~rskab~r~~ 

bl~~ f~jr~t i Købe~ha~~s R=kl~b_ 

Et ~dsat C=~cept II-~rg=~~t~r 

ble~ ~~~d~t af DSR =g ka~ b~s~s 

i '.~2Egtr~~t, 

flittigt i br~g_ 

Det lader til at DSRs kaproningsafdeling er på rette kurs til en 
stor SUCCeS i jubilæumssæsonen. 
Da klubben blev hunderede år i 1967 blev det samtidigt et af de 
største år nogle sinde, når man ser på antallet af kaproer-sej re 
~ DSR-regi. 

Indendørsstævnet gav sam~idig vor nye dygtige træner Waldemar 
Chabior og Per Arnoldi et fingerpeg om at vintertræningen har været 
tilrettelagt grundigt og effektivt. 
Flere af kaproerne overraskede. men nu skal det hele heller ikke 
flyde over i skamros, for at ro i ergometer kan ~kke helt 
sammenlignes med at sidde og balancere i en båd. Men taler v~ 
formkurve er ergometret udemærket og har en rigtig sladderhank i 
form af en computer, der fortæller roeren. hvor hårdt denne trykker 
med benene. hvilken kadence 
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jer roes L Qq hvor mange meter der er gennemtørt. 

",Lævnet blev som før nævnt en stor succes for Københavns Roklub, 
der taklede arrangementet yderst prof ess1onelt. Otte roere kunne 
ro ad gangen og bag dem sad supporters og kontrollører, mens en 
lllle skærm pa ergometret viste deltagerens st1111ng i lØbet l 

forhold tLl konkurrenternes. 

[ndendørsroning er et fr1skt alternat1v t1l de hårde og otte 
tr1v1elle træningstimer indendøre i vægLlokalerne. Masser af 
t1lskuere gav samtidig deres 1:.il at stemningen ofte kom på 
Kogepunktet. I tilstødende lokaler kunne man studere deltagerne 
på ~e TV-skærme og havde man medbragt en bil l en beskidt stand, 
var der mulighed for at få en nyvasket og velduttende lækker bil 
med hjem. KRs ungdomsroere kunne formedelst en 50-er br1nge 
køre1:.ø"iet l f in stand mens eJ eren puklede det bedste denne havde 
lært på distancen 2500 meter. 

Team Danmark & TV2 indledte stævnet, hvor frontfigurerne Sten 
Fladberg TV oq Morten St1g Christensen, TV2 kæmpede det bedste, 
de havde lært. 
på underteanedes spørgsmål t1l Morten St1g om hvordan det stod Lll 
med lunger ne, umiddelbart et ter løbet, svarede nar.': UDet var 
edderm. . . .. hårdt, meget hårdere end en landskamp l håndbold, for 
der bliver vi hevet ud t1l pauser, hvis træneren kan se at vi 
trænger tLl det ... 

DSR havde lige ved 25 deltagere med ud af de godt 250 startende 
entusiaster. Heraf få nye, der også gJorde det godt. 
Her følger resultaterne: 
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Lørdag: 

Jores senior B-herrer. det er stacL!.a vores juniorer Era 1991, der 
er blevet lidt ældre, klarede det ganske Elot. En hØj roer, Jacob 
Gerdes fra Fredericia kunne de dog ikke s11. selvom jyden manglede 
meget teknisk. 
Klaus Lauritsen blev nr. 2 i a. 20.3. Anders Brems blev nr. 3 :L .l

il. 24. O, l"lartin NellEmose nr. 4 i 8. J 0.9 og Kasper blev nr. S i 
8.32. C 

I senior herre 19-22 lr, letvægtvandt Thomas Poulsen lørdag i tiden 
8.04.3' foran sin letvægts-otter-makker Thomas Buck, Bagsværd, der 
roede i 8.05.1. lait 11 deltagere var med her. 

I~ed spænding kwme man se frem til lørdaqens sidste løb, der blev 
afviklet i flere heats. 
DSR havde syv deltagere med ud af 31 og det var herrernes tunge 
klasse senior 2]-29 år. 
Jesper Engelbrecht klarede en fornem l. plads i 7.41.1 foran Thomas 
Larsen, Holstebro der er pl Danmarks Racenters tunge otter JOL-håb). 
HEnning Juul blev nr. 3 i 7.42.9. på fjerdepladsen fulgte endnu 
en center roer og så kom Teis Hansen i tiden 7.46.1 
Niels Hyldager viste virkelig S:Ln styrke i dette løb. Ud af samtlige 
deltagere klarede han en fornem 9. plads - men det var desværre 
ikke nok til at komme i søndagens finale, idet det var de otte 
fØrste, der kunne komme med. Niels roede i 8.01.0 Men Niels vandt 
over flere ret qarvede tidl. landsholdsroere, så ::llåske han Elr 
sit store gennembrud i år. Det gisnes der på. 
Lars Olsen roede i 8.05.3 og blev nr. 12. Hikha:Ll Ivanov blev nr. 
13 i 8.05.6. 
Bladets redaktrice, der samtidig varetager kaproernes tilmeldinger, 
tillod sig at melde træner Per Arnoldi til. Per opnåede en f:Ln 24. 
plads i 8.30.5 og var efter løbet så emsig at " det er næsten lige 
før man Eår lyst til at ro kaproning igen"! 
Henning Bay roede et super løb om lørdagen og kvalificerede sig til 
finalen med en fornem 3. plads i 8.15.6, mens Esben Jacobsen blev 
nr. 9 i 8.32.2. 
DSR har fået en "ny veteranroer" . Ihvertfald st:Lllede Ian Baden 
til start i klassen veteran herre 30-39 år, hvor han opnåede at 
blive nr. lud af 22 deltagere 1 Henrik Hebsgaard var med i samme 
løb hvor han blev nr. 10 i 8.38.8 
også Mogens Haut var med og han blev nr. 4 i veteran herre 60 år 
og derover i 10.29.5 

- Og damerne! 

Camilla Rohde Olsen vandt en sikker sej r i 9.56. J og var lige ved 
10 sekunder foran nr. 2 fra sin gamle klub, Bagsværd. 
I senior damer 19-22 Ar havde DSR en helt ny med, ~det Hanne Nygaard 
mødte til start og klarede en fornem f;erdeplads foran en garvet 
langdistancekaproer fra Kalundborg. 
I sarrune lØb blev Mette Andersen en flot nr. 2 i 9.55. l, mens 
Liselotte Frederiksen blev treer i 10.07.9 
En anden ny kaproer, Anet te Corydon st illede op i letv. 19 - 2 2 år 
og gjorde det også flot. 
Hun blev nr. 4 og på femtepladsen Eulgte en juniordanmarksmester 
fra Lyngby Dameroklub. FLot klaret af Anette. 
Hos de lidt tungere damer i klassen 23-29 år havde DSR tre til 
start. Rie Zakarias SØrensen, netop hjemvendt Era træningslejr i 
Israel, Vibeke øStergaard, der i år satser på letv. 4- samt den 
helt nye Charlotte Marcussen. 
Rie blev nr. 2 et pænt stykke efter helt suveræne 
Assens. Vibeke blev nr. 3 og begge var dermed i finalen 
Charlotte Marcussen havde ikke så meget at skulle have 
de øvrige deltagere, der for de flestes vedkommende har 
år. Charlotte blev nr. 9 i 10.58.3. 

1 O 

Inger Pors, 
om søndagen. 
sagt overfor 
roet i mange 



~ette Bloch var en sikker vinder i letv og roede ~ 9.09.2. 
DSR var også repræSeOteret i damer veteran 30-39 år. hvor vi heller 
ikke kan klage over resultaterne. Britta Graae vandt en sUtker sejr 
l den meget hurtige tid 9. J 3.9. mens Susanne Agersnap blev nr. 4 
l 10.16.8. 

SØNDAG. 
I JI";1ior pige klassen vandt Camilla ROHDE OLSEN en fornem seJr i 
tiden 9.J7.0. 

,an Baden vandt også en pæn seJr i tlden 8.11.9 

Anette Corydon bevarede Sln flotte fJerdeplads fra om lørdagen og 
roede i 10.3].0 

Mette Andersen blev nr. 2 i senior damer 19-22 år i tiden: 9.41.6 
Liselotte Frederiksen nr. J i 10.07.8 ( en hundrededel hurtigere 

end om lørdagen!) 

:-!anne Nygaard kurme ikke bevare Sln f 5 erdeplads og blev nr. S i 
10.45.4 . 

Britta Graae tog sig af sejren i da'liernes veterank1asse 30-]9 år 
mens Agersnap blev nr. 4 i 10.24.7 

'Jores senior B-herrer roede næsten som lørdagen: Klaus blev nr. 
2 i 8.14.6, Anders nr. 3 i a.23.S. r.1artin nr. 4 i 8.23.8. mens 
KAsper blev nr. otte efter at have lagt iidt for hårdt ud i: 8.34.1 

[ damernes tunge klasse roede vibeke øStergaard et meget flot og 
veldisponeret løb. hvor hun blev nr. 2 i 9.12.0, mens Rie blev nr. 
) i 9.15.0 

Mette Bloch roede ogsl let smndaq, hvor hun vandt i 9.03.6 

Sejr til Thomas Poulsen i 8.03.1 

- og seir til Jesper Engelbrecht i 7.]6.4 foran Silkeborg i 7.40.1, 
så fulgte Henning Juul på 3. pladsen i 7. 4 ~. 3, mens Teis Hansen 
blev nr. 4 i 7.47.6. 

Henning Bay blev en fornem nr. 4 efter sine gamle ottermakkere fra 
KR og det var iletv. 

Endelig 110gens Haut, DANMARK l Mogen blev OGSA nummer fire godt 
hjulpet på vej af sin sekundant Teis Palle Hansen - der måske er 
et kommende træneremne for DSRs veteranafdeling ??7 

Observeret af 

t'let te Bacher 
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VIGTIGT 

LIDT OM ROBEVISER 
Lanqt~rsstyr~~nd =g ~nstr~ktører 

på langtursstyr~andskurser_ 

Når man skifter roklub. holder en pause på nogle år med roning 
etc., er det ikke blot rart, men absolut også mest praktisk a L 
have et skrift1lgt beV1S på, at man ER langLursstyrmand. 
Har du Leks. et bevis? Hvad vil du gøre den dag du i en anden 
i<lub skal vise rigtigheden? Eller hvis- du skal have overført den 
langtursstyrmandsret til en anden klub ? 

Derfor: Er du lanatursstyrmand. så henvend dig inden den 23. ma) 
til under1::eqnede. så vil der blive udfærdiqet et bevis. Du kan 
blot: lægge en seddel med dit navn, adresse og medlemsnurmner ind 
på kontoret ved siden af værkstedet. så vil du modtage et bevis 
snarest. Det samme gælder hvis du HAR HAFT et bevis. men ikke kan 
fINDE det. 
Alle henvendelser vil selvfølgelig blive efterkonLrolleret lnden 
bevisudfærdigelsen. 

Grunden til denne tidsfrist d. 23. maj er, 
regler i DFfR-regi, således 
1anqtursstyrmandsbeviser Lkke Kommer 
langtursstyrmænd. 

at: 
tll 

at der er indført nye 
de hldtidige blå 

at qælde for nve 

De nye langtursstyrmandsbeviser som KUN gives til 
langtursstyrmænd der bliver uddannet fra denne sæson og fremover 
- er en ny ordninq så DFfR på landsplan kan følge udViklingen af 
l.angtursstyrmænd. Dette betyder ikke at de "gamle" beviser ikke 
er gyldige mere, men det betyder at du ikke efter den 23. ma"i kan 
få et bevis på at du er langtursstyrmand fra før maj 1992. 

Derfor: Bestil dit bevis hvis du er langtursstyrmand men ikke selv 
har et:: bevis ~ det.--- --- - - -- ---

Den 2J. - 24. mal 1992 fra lørdag klokken ;'4 til SØndag klokken 
1.J, vil der i DSR blive afholdt et modelkursus far dem sam ønsker 
at blive instruktører på langtursstyrmandskurser samt for dem. 
som hidtil har været instruktører men ikke har modtaget 
underVisning i de sidste nye retnlngslinjer l DFfR-regi. 
De gamle instruktører opfordres til - også - at melde sig, da man 
- et ter DFfRs nye love - kun kan fungere som instruktør, hvis man 
har gennemqået dette nye modul. 

Derfor: Har du lyst ti l at være underVlser på 
langtursstyrmandskurser, eller har du hidtil fungeret som 
underviser: Meld dig til kurset den 23. -24. maj. I faid der er 
mange, der tilmelder sig, vil der blive foretaget en ~rloritering. 
Kurset i DSR er gratis for klubbens egne medlemmer og indbefatter 
kursusmateriale samt kost/logi i week-enden minus drikkevarer. 
For udefra kommende da dette kursus dækker hele landet - er 
prisen kr. 400.-. 
Næste kursus vil blive afholdt på MØn tll oktober. 

Tilmelding: Skriv en seddel til underteqnedc. Skrlv dit navn, din 
adresse samt Dm hvor længe du har været langtursstyrmand og om 
du før har fungeret som underviser. 
så sørger jeg far resten Dg du vil blive kontaktet nærmere når 
cLden nærmer Si~. 

Tilmeldingen betragtes sam blndende, og skal foreligge senest d. 

lS. april 1992. 

Mange venlige roer-hllsener 

Lasse Wredstrøm, Langtursrochef. 
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SARNEN 

"W :"tcrlraining" 

Turen startede fredag eftermiddag 
på Hovedbanegården, hvor vi efter 
Hennings fortjeneste var i god 
tid. Det blev til et par hurtigere 
burgere og så afsted. I vores kupe 
sad der en svensk familie der 
også skulle til Schweiz. U~gerne 
(de svenske) havde nogle bip-bip
spil med, så det meste af turen 
til Hamburg gik med blp-bip-dyt
dyt-båt!! ! 
Her skiftede vi tog til Basel og 
dermed liggevogn, hvilket bestemt 
var den mest ubehagelige del af 
turen. At ligge i en seng, der er 
ca. 15 cm for kort og kun 50 cm 
bred, er bestemt ingen fornøjelse 
når man er 198 cm lang og ret bred 
over skuldrene. 
Da toget var forsinket i Basel 
nåede vi ikke den videre forbin~ 
delse til Luzern, så vi fik lige 
et hurtigt morgenmåltid. Hvad der 
skete på den videre togtur står 
stadig hen i det uvisse, for vi 
sov ved enhver given lejlighed. Et 
hvilket som helst togsæde var en 
befrielse efter natten i liggevog
nen. 
Vel fremme i Sarnen tog vi en taxi 
hen til Harry (Schweizisk lands
træner) og Kiwi, hvor vi skulle bo 
de næste fjorten dage. Reiner hav
de ellers sagt at vi sagtens kunne 
gå derhen, men undertegnede kunne 
svagt huske at turen måske ikke 
var så velegnet til hyggetur og 
speciel t ikke med oppakning. Der 
var ca. 4 kilometer. 
Da det var næsten fem uger siden 
at Mette og Henning havde set hin
anden, meldte 3.manden sig fri
villigt til at købe ind og se lidt 
nærmere på Sarnen. For selvom vi 
jo var og er makkere, er det jo 
ikke alt vi kan være sammen om ... 
Efter et par timer i byen med bIA 
næse vendte bybudet sA tilbage, og 
resten af dagen blev brugt til at 
inspicere omradet. 

L3 

Om af.tenen kom Harry hjem og hil
ste med et kort "Hey Guy' 5" ud i 
kØkkenet, hvor vi lavede mad, og 
fortsatte så ind på kontoret. Hen
ning og jeg var lidt forvirrede 
over det korte goddag og velkom
men, Harry skulle jo trods elt 
have os boende i fjorten dage, så 
det ville da være naturligt, syn
tes vi, at han lige "checkede" 
hvem det egentlig var, han havde 
lukket inden for dØrene. Men Mette 

beroligede os og sagde at sådan 
var Harry, vi skulle være der et 
par uger så han ville jo nok lære 
os at kende, og det var jo også 
rigtig nok. Vi fik dog snakket 
lidt sammen over den fælles af
tensmad og fundet ud af hvilken 
båd vi kunne låne. Søndagen gik 
med at stille båden (næsten ny 
Fillipi) og prØve søen. Det sidste 
blev der dog ikke meget af, for 
det var så tåget, at land 
forsvandt efter få rotag. 
vejret blev bedre som dagene gik, 
det blæste lidt et par dage, men 
ellers var søen flad og blank som 
barbervand. Dog fik vi en dyne sne 
den ene nat, og at skrabe båden 
fri for sne fØr roturen var vi 
ikke just vandt til hjemmefra, men 
det gik dog uden større vanskelig
heder. Temperaturen var under nul
punktet i næsten alle 14 dage, dog 
uden at søen frøs til. Det at ro i 
frostvejr krævede lidt tilpasning, 
idet alt vand i og pA båden øje
blikkeligt frØs til is. Specielt 
is i rulleskinner var et problem, 
idet man pludselig næsten sad 
fast, vi løste det dog ved at sal
te skinnerne. 



Dagene gik " hurtigt, vi trænede to 
gange dagligt, så en masse vinter
OL, spiste en masse og saven hel 
del, HERLIGT! 
Harry viste sig hurtigt at være 
utroligt gæstfri. Hans h j em var 
vores, f. eks. var han f lyttet ud 
af sit savAværelse og sov i stuen, 
medens vi så havde gæste- og sove
værelset, imponerende! 
Desuden var Harry, og et par gange 
Ole, (Mettes far/træner) ude at 
optage video, som vi havde stort 
udbytte af at se bagefter. 
Ellers skete der ikke det hel t 
store, vi snakkede/spiste med et 
par af Harrys venner som også var 
roere , men tiden for afrejsen op
randt alligevel hurtigt. 
Mette og Henning skulle kØre i bil 
hjem, og undertegnede med tog, vel 
hjemme dagen efter, kunne vi alle 
konstatere at der er langt til 
Schweiz uanset transportmidler. 
For Henning og jeg var det en me
get succesfuld træningslejr. Gen
ne m hele efteråret er det selvfØl
gelig gået bedre og bedre, men det 
skal ingen hemmelighed være at vi 
har haft vores problemer. Det kom 
ligesom aldrig til at flyde natur
ligt derudaf, det var hårdt arbej
de konstant. Men efter at vi en af 
de fØrste dage fik byttet plads i 
båden, Henning stroker, Jesper 
holder udkig, gik det for alvor 
fremad. For hver dag der gik, var 
der flere og flere små skavanker , 
der forsvandt, og vi fik en god og 
stabil basis-rytme i båden. Altså 
e n meget givtig træningslejr. 
Mette havde også godt udbytte af 
turen, omend med en mindre markant 
fremgang, da hun jo i forvejen 
ligger på et teknisk hØjt niveau. 
Men Mette fik prøvet nogle ekstra 
lette ku l fiberårer , 2 cm l ængere 
end hvad hun ellers har roet med , 
med godt resultat. Så det bliver 
spændende om det ka n give et par 
sekunde r mere. Vi håber! 

Henning Juu l, Mette 810ch & 
Jesper Engelbrecht. 
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KOLDE TIDER? 
Nu har jeg i kke været i mændenes 
omklædningsrum. Derfor ved jeg 
ikke, hvordan det ser ud. Men jeg 
ved, at mændene kommer i damernes 
da der står: Sidste mand slukke~ 
lyset. -----
Således kan jeg konstatere, at 
alle åbenbart ved, hvordan kvin
dernes omklædningsrum ser ud: 
mørkt, søvnigt lys, dystre farver , 
støv i skabene, vægten så slidt, 
at man dårligt kan læse tallene -
og iskoldt, uanset årstid. 
Ofte har man mest lyst til at møde 
op omklædt - og drage hjem og ven
te med at skylle sveden af til 
under den hj emlige bruser - blot 
for at undgå ku l den og den dermed 
følgende risi ko for blære- og un
deriivsbetænde lse. ( For slet ikke 
at snakke om forfrysninger i tæer
ne). Jeg har set medsøstre, sam 
ellers er energibevidste, tænde 
for hårtørreren for blot at få 
lidt varme i rummet. 
Det kan godt være, at folk , der 
har været medlemmer i årevis, har 
en veneration for rummet, men vi, 
der er kommet til inden for de 
sidste par år, finder det utids 
svarende og ubehageligt at klæde 
os om i. 
Den store og nye medlemstilga ng 
taget i betragtning bør klubben 
nok satse lidt mere på service og 
behagelige omgivelser for at fast
holde d i sse medlemmer. Klubben e r 
jo andet end ren roning . 
Derfor er det ogsa dejligt, at 
kØkken og veranda er sat i stand -
- men jeg v il foreslå , at omklæd
ningsrummene bliver sat øverst på 
p rioriteringslisten ....... og s å 
selvom det s ikkert har været dyrt 
at lægge de nuværende køle legemer 
ned i gulvet. 

Gut;vor Bjerre. 



DSR-bladet for 20-25 år siden 

I forbindelse med årsberetningen for 1991 
har årbogsredaktionen forsøgt al danne sig 
et overblik over de sidste 25 år gennem 
arkivmateriale; herunder klubbladet. 

Klubbladet bestod for 25 år siden i alt 
væsentligt af 4 sider A4, hvoraf side l 
forbeholdt lederen, side 2-4 deltes nogen
lunde ligeligt mellem kaproning og ski- og 
orienteringssektionen. 
Når der manglede indlæg (ra medlemmer
ne, var redaktøren henvist til selv at skrive 
resten, og delle er ikke kedelig læsning. 
Min yndlingsredaktør er Helge Ib Olsen, 
som redigerede bladet i perioden januar 
1967 - september 1969. Læs blandt neden
stående udtræk fra DSR -bladet hvorledes 
det på fremragende vis gang på gang lyk
kedes ham at svinge sine fornmleringer op 
på Bjarne Engell-niveau: 

Marts 1967: 
Brystholder fundet i forhallen. Udleveres 
v<:d henvendelse til P. Madsen, DSR. Den 
vil kun blive udleveret, hvis den passer. 
(Bemærk, al delle var før, kvinderne fik 
adgang lil medlemskab af DSR). 

Marts 1969: 
Erklæring: Bredmose bærer det hovedsage
lige ansvar for udformningen af dette blads 
nærværende udgave, idet han på trods af 
talrige, tordnende trusler endnu ikke har 
produceret et indlæg om vcrdenssituationen 
i almindelighed og klubbens situation i 
særdeleshed med særlig vægt på korruptio
nen blandt bestyrelsen. Helge 

Vi har et I ille rum på 1. sal. Iblandt er man 
nødt til at vove sig derind. Ingen er vist 
døde endnu. Helge 

April 1969: 
Hvis der skulle være nogle, der skulle få 
lyst til at ro en tur på Bagsværd sø i een af 
de derværende robåde tilhørende klubben, 

lS 

vil dette kun kunne tillades og foregå 
bødefrit, hvis rette vedkommende indhenter 
tilladelse fra kaproningschefen eller ma
terielforvaltercn. 
Enhver anden "tilladelse" er ugyldig og kan 
- hvis uheldet er ude - eller klubbens 
kasse tom - medføre gruelige pekuniære 
attakker mod den skyldiges sociale tryg
hedsfølelse. Helge 

Den daglige roning: I lighed med tidligere 
år, vil det ganske givet også i år være 
mange som vil mene, at del er svært al 
komme ud at ro, idet det somme tider kan 
være ganske krævende at overbevise en 
veranda-roer om, at han/hun også gerne 
vil. Helge 

Skovtur i tiden 057.10,4 
I skovens dybe st ille ro 

fjernt råb: "Det fjols til Hen
ning ka' sgu'tte lægge løb". 

hvor sangerhære bo 
20 min. senere: "Vi er formo
entli løbet fejl aIli'vel". 

hvor sjælen Iytted milng~n gang 
"Man kan skyde genvej over ise 
bubl-bubl" 

til fuglens glade sang 
"Af banen, jeg har travlt" 

Der er idyllisk stille fred 
"Hvor er du? har du fundet den 
lede post?" 

i skovens ensomhed 
"Ka' du kun finde posterne, når 
du følger i hælene på mig?" 

og hjertets længsler tier der 
"Det er godt, vi snart er tilbage, 
så ka' vi endelig Il en pilsner". 

hvor fred og hvile er. 
"Man kommer til at svede af 
det her, hva' nummer ble' jeg? 
Kønt i skoven? Det såjeg ikke". 

(forfattere opererer under dæknavn) 



November 1969 
Om fangst af Anguilla anguilla - eller 
mosegrise ns bid. Bent Bredmose fortæl/er 
om 20 uslcylliige roere, som Ronald sender 
i Kallehale Mose d. 26. oktober. De fleste 
fandt ikke pOSlen. "Mosen var absolut ikke 
"bæredygtig", og selv slap jeg kun op, da 
et par velvoksne mosegrise snappede efter 
mine sko". 
Delle forklarer hvorledes Ronald den 12. 
januar 1992 kunne vide, al man kunne gå 
tværs igennem mosen - ganske Visl med 
vand op lil brysthøjde - medens al/e andre 
løb rundt om mosen. Derved sparede han 
3 minut/er og vandt dermed for første gang 
i wnindelige lider over Johan, som ellers 
altid vinder med 2 minutter over Ronald. 

&ptember 1970 
Familie og hjem: Fru Annelise Rasmussen 
er efter lang (alt for lang) ventetid lykkeligt 
nedkommet med en datter den 20/8. Mor 
og bam har det godt og faderen (instruk
tiunschef Henning Rasmussen) er langsomt 
ved at komme til hægteme. 

Juni 1972 
Tilværelsen er uforudsigelig. Læs om ill
struktionsrochefens kvaler: 
"Nødr&b": l nogle forgangne numre af 
bladet, efterlyste jeg instruktører, og jeg 
måtte med stigende bekymring konstatere 
at ingen meldte sig. Nu, hvor forårssæso
nen er forbi, må jeg sande, at jeg kunne 
have sparet mig mine bekymringer. Der har 
været en sådan interesse for al lære vore 
nye medlemmer at ro, al det lil lider har 
værel kJnincr vi har manglet... - ... For imid
lertid at være sikker på at have kaniner nok 
til alle, opfordrer jeg nu alle til at propa
gandere aktivt for vor idræt. 

Krumholt 

Maj 1973 
Bestyrelsen planlagde al sende ORMEN til 
Bloksbjerg ved førsIkommende Sallkt Hans. 
Båden var utæl pga. /robbernaglernes irren. 
De/te ledte til indstiftelsen af "Foreningen 
lil ORMEN':> bevarelse'~ som opfordrede 
medlemmerne til a/ indsende e/ beløb til 
DSR for al redde ORMEN. 

Bente Tholstrup 

SVØMNING 

Vor mulighed for at benytte ARK's svØm
metime i Sundby Svømmebad tirsdage kl. 
21-22 slutter med udgangen af marts. 

Benle Tholslrup 
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MED MET TE BLOCH I ST . MORITZ 

Efter at have været: til ergomet:erstævne i Amsterdam, hoppede jeg 
på nat:toget til Schweiz. Jeg ankom til Se Moritz næste dag ved 
l-tiden. og havde derfor rig lejlighed til at se mig omkring. 
Byen er ikke særlig stor, og deres prissystem fungerer således 
at man kan få det halve til det dobbelt - hvis der ellers er 
udsalg ... 

Nå, stedet er utrolig smukt. Skyfri himmel og hamrende koldt. Min 
far (Ole Bloch, Red.l, som havde kørt i bil fra go'e gamel Danmark 
dagen før, ankom klokken 8, lige tidsnok t:il aftensmad. 
Næste dag skulle vi ud at inspicere løjperne. Vi troede 
selvfølgeliq at vi ville ligne de rene "bambi . er" deroppe i det 
checkede skiterræn. Det vrimlede simpelt hen med prøjsiske 
"haus-fraus", som man kunne kende på lyden af deres smørefri ski. 
Selvom man ikke måske var for langt væk til at høre dem. så kunne 
man let genkende dem ..... de GIK både op og ned af bakkerne!!! 

Efter et par dage på ganske almindelige langrendsski, følte jeg 
at tiden var inde til at øve mig lidt på den utrolig svære 
skøjteteknik, som super skistjernen Birgitte Hanel, med sved 
på panden prøvede at lære m~g sidste år. Jeg f~k fat i det rigtige 
udstyr, og gik så ellers i gang. Min far som er noget mere øvet 
end jeg, tog ud på nogle længere ture, men jeg blev t~lbage på 
en øve bane , og øvede mig ..... Det var ikke spec~elt let, skulle 
Jeg lige hilse og sige! 

Efter endnu et par dage med mange korte ture, havde min private 
stifinder OB-Jensen, fundet "alletiders" løjpe oppe i skoven. Det 
lød jo fint, og jeg fulgte med. Løjpen var virkelig også drøngod, 
men da vi skulle ned igen..... uha-uha. OB kender min skræk for 
at køre ned af bakke, og havde bildt mig ind at denne her ikke 
var særlig slem. MEN når man ikke er go' til at bremse, så er alle 
bakker livsfarlige. 
OB kørte først, og jeg lige i hælene på ham. SÅ skete det! Et 
ukoncentreret øjeblik, og jeg havde direkte kollisionskurs mod 
et træ. Jeg må vist hellere forklare det nærmere, for det var 
faktisk et ganske svært, og sikkert også flot styrt. Altså, jeg 
kommer kørende med tårer i øi nene, for fuld fart ned af en smal 
sti. Lidt længere nede, inde i højre side af stien står et træ. 
på en eller anden smart måde får jeg styret mig selv hen foran 
træet, og mine skispidser , får fat, så jeg bliver slynget rundt 
om det. 

på dette tidspunkt ligger jeg nu , på ryggen , ovenpå mine s k istave, 
med hovedet ud ove r afgrunden, og det e neste der holder mig fast, 
er mine ski der stadig holder fast i træet... ret hjælpeløs gav 
jeg mig selvfølgelig til at råbe på min fa-ar, men han var over 
alle bjerge. 
Jeg troede egentlig at min sidste time var kommet, men med 
overmenneskelig styrke lykkedes det vor heltinde at få viklet sig 
ud af skistave, ski, og i k k e mindst træ, uden at drøne med hovedet 
først ud over bjergsiden. 

Det havde helt sikk ert været 10 . 000 kr. lige i foret 1. "Hit med 
videoen" hvis der eller havde været noget camera. Jeg tog de næste 
J træningspas i det Concept II ergometer, som det lokale vægt center 
havde anskaffet sig i anledning af at jeg k om. (Sødt af dem, 
i kk? ! l. Hit ene knæ og mine ankler var temmelig ømme, men heldigvis 
var det hurtigt overstået , og jeg kunne, til stor fare for alle 
andre begive mig ud på bakke rne igen. 

OB havde nu fundet endnu en super-rute. Denne her havde dog en 
lille bakke, og når man ellers kender hans underdrivelses teknik , 
når han ville have en lokket med ud på en farlig ekspedition. var 
Jeg klar over at det var en mega-bakke, jeg s kulle ned af. 

n 



Ganske riGtigt. "6ob-banen" r 
50m han døbte den var ned-ned 
og endnu mere 
ned ..... selvfølgelig med et 
hav af indlaqte kurver, så. 
~an med slkkerhed. v.1.l l e styrte 
mindst =n gang under sit forsøq 
på at beseiTe den. 

'::eg nåede a ldr i9 a t konrrne ned 
uden at styrte på ve jen, men 
den var simpelt hen drøn sjov. 
Nu kan det mAske lyde som om 
at 'Il. var på alpin-ski, men 
selvom manqe af løjperne også 
havde nedkørsler der mindede 
Dm sorte pukkelpiste, så var 
vi altså på skøjteski, og det 
'/AR en langrendsløjpe . 

08 derimod, klarede indtil 
f lere gange bob-banen 1. styg 
stil med vrissende tænder og 
et vildt udtryk i øjnene. Hans 
speciale bestod i at styrte 
når han VAR kommet ned, oq 
stod helt stille. 
Det var et specielt syn. Han 
kunne simpelthen smide Denene 
med ski og det hele lige op 
i luften og lande fladt pa 
ryggen... utrolig kunstnerisk, 
og til stor jubel for de 
,:>mkr inqværende sklløb2re. 

Nel, for at vende tilbage t .1.1 
dee iidt mere ser løse, så var 
det et alletiders sted, og 
jeg kunne godt tænke mig at 
cage derned igen til næste 
vinter. Ski-terrænet fås l.kke 
bedre, og der er alt indenfor 
sportsanlæg. Jeg fik trænet 
2-) ganqe om daqen, hvoraf 
den ene gang var l 

ro-ergometer. Jeg Eølte at 
Jeg b lev hurtigere træt oppe 
i den tynde luft, og gik. i 
seng allerede klokken ~ hver 
aften, men det var nu kun meget 
rart at få sovet lidt e kstra. 

Til alle der har overvejet 
at spendere Lidt penge på en 
uforglemmelig s k itur. så kan 
leg varmt anbefale St. Moritz. 

21ette Bloch. 
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Kære Henning, 

Med sorg i sinde har jeg læst din leder i sidste medlemsblad, idet man må tro, at dine 
associationer omkring roning ikke omfatter langtursroningen. Heller ikke ved sidste års 
hverken standerhejsning eller -strygning omfattede dine i øvrigt gode taler langturs
roningen på trods af, at den første langtur havde fundet sted ved standerhejsningen 
(24 DSR'ere I Berlin), og at din tale ved standerstrygningen kunne have omfattet en 
sentens om de mange ture i sommerens løb. 

Da du skrev din leder i sidste blad var en del DSR'ere på tur i Ægypten, og p.t. 
planlægges ture i både Norge, Sverige, Rusland og - selvfølgelig - Danmark - men, 
IKKE ET ORD! 

Kære Henning, husk at også uden medaljer kan roningen give genlyd udenfor klubben, 
og langtursroerne kommer vidt omkring og er derfor gode ambassadører for både DSR 
og roningen som sådan. 
Med kærlig hilsen 

Bente Kjøller 

1 tb_---.:....::L_æ--=s_e_rb_re_v_e_/_d_e_b_a_t __ ~ 
Kære Mette. 

I DSR's medlemsblad fra februar 1992 (forrige nr.) gør du op

mærksom på, hvor inderlig forurettet du er over et brev, du 

har modtaget fra Instruktionsudvalget. Brevet, hvis ordlyd 

ikke i detaljeret grad er mig bekendt i skrivende stund 

grundet Mellemøstlige roaktiviteter, informerer om den af In

struktionsudvalget planlagte fremtidige opdeling i aktive og 

passive instruktører. Denne opdeling finder du besynderlig! 

Forklaringen derpå er såre simpel. 
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Efterhånden er vi i DSR nået op på en instruktørbestand på ca. 

80 - 100 registrerede instruktører. Det betyder, at Instruk

tionsudvalget skal udsende materiale, informationer mm til et 

meget stort antal personer, når vi ønsker at kommunikere 

direkte med instruktørerne. 

Da der samtidig er et opprioriteret ønske om, at holde en 

meget tæt kontakt til og mellem instruktørerne, har vi set os 

nødsaget til at foretage en opdeling i aktive og passive in

struktører. Det forekommer efter vor mening urimeligt og dyrt 

at udsende materiale mm til personer, der alligevel aldrig in

struerer. 

Der er ikke tale om, at du pludselig bliver holdt udenfor, 

Mette. Du - og en hvilken som helst anden passiv instruktør 

kan med øjeblikkelig varsel anmode om overførsel fra passiv 

til aktiv instruktør, hvorefter dette vil ske. 

Endvidere vil jeg fremhæve, at naturligvis kan vi i Instruk

tionsudvalget kræve en bestemt aktivitet (læs: Instruktion i 

Instruktionsudvalgets regi - og ikke på Bagsværd) fra instruk

tørerne som forudsætning for deltagelse i kurser o. lign. Til

svarende kræver kaproningsafdelingen, at kaproerne træner, før 

de får lov til at stille op i regattaer. 

Afslutningsvis kan jeg oplyse dig om, at du (og andre instruk

tører) altid er velkommen til at kontakte mig, såfremt du 

ønsker at instruere på andre tidspunkter end dem, vi har valgt 

at instruere kaninerne på - dvs henholdsvis mandage og ons

dage. 

FORSLAG TIL 
STANDARDEN I 

FORBEDRING 
DSR 

AF 

Der opstilles klisterspande med k.ost ved alle dØre i klubben, så 
kan man f. eks. hvis man ser noget i sin avis, man mener andre kan 
have g læde af, klistre det på en af de mange dØre; k.lubben er j o 
udstyret med ca. 10-15 m~ opslagstavler selv i flere farver, men 
det slår jo ikke til. noget må jo så gøres. 

Ligeledes er det en stor EornØ~else a t bemærke hvor skånsomt man 
behandler klubben og dens materiale. Alt bliver lagt på plads, 
man ryder op efter sig, forlader klubben og alt der, som man har 
modtaget det. Det kan kun blive bedre. 

Rejmon 

Opryder. 



LIDT AF HVERT 

SKAL DU FLYTTE ~ 

- ELLER ER DU FLYT'I'ET INDENFOR DET SIDSTE ÅR? 

Huskede du at meddele om din nye adresse ved at: sm~de en seddel 
lnd på kontoret i DSR? 
GODT' 

Men hUSKede du oqså at meddele at du ændrede telefonnummer ? 
Mange glemmer det. og da DSRs medlemsliste både indbefatter adresser 
og telefonnumre, vil det: være en stor lettelse for brugerne at 
kunne t:rykke/dreje nummeret direkte uden først at: skulle have fat 
l nummeroplysningen hos K.T.A.S. 

Bacher. 

BADMINTON 

DSR h~= rådighed =~e= t= b~~e= 

t= ti~e= =~ ~ge~ ~ed f~llest=~~ing 

lØ=d~g f=~ lO-ll. 

Der er ~~lighed f== ~t =ese=~e=e 
b~~e= f=~ kl. ll-l2. 

Sk=i~ jer på liste~ i kl~bbe~. 

HVORFOR KOMMER BLADET sA UREGELMÆSSIGT v~l mange nok spørge! 

Redaktionen er HELT 
ud til medlemmerne 
arranqement:erne, der 
(,1EN. MEN, MEN !!! 

klar over problemet. Vi KÆMPER for at få bladet 
INDEN den l. i hver måned og helst: inden at 
er offent:liqgjort: L bladet:, løber af .5tabelen. 

RedaKt:ionen har været: ALT for fl~nk. Ofte har der kun været læsestof 
cll fire slder i DSRs klubblad og derfor har man trukket t:iden 
Udt ud fordi enkelt:e medlemmer ofte Siger, at de kommer med noget: 
t:il bladet: .. i morQen"!!! 
AT bladet: udkommer "som vinden blæser" er imidlert:id meget uholdbart 
l længden. så nu skrues bissen på. 
FAT PENNEN OG SKRIV TIL BLADET. Der MÅ være NOGET du/ I har lyst: 
t:il at: fortælle os andre om vedr. roningen. MEN fremover bliver 
dead-line fristerne overholdt t11 punkt og prikke. 
'lil DU se et lndholdsrigt: klubblad, der lkke kun best:år af ott:e 
sider med formandens leder og ca. 7 sider om kaproernes gøremål, 
så er det: op t:il DIG at sæt:t:e dlt præg på klubbladet. 

OGså dennegang er vi bagud med udsendelsen af bladet:. For at 
indhent:e det forsømte, SKAL indlæggene t:il APRIL-NUMMERET være l 
nænde allerede 

d. rTl.=1rts 

indlæg bedes lagt i redaktionens postkasse, der står i vindueskarmen 
l Slyngelstuen ved vinduet: ud jlod havnen - eller man kan, hV1S 

der er åbent ti1. kontoret: i badhallen lægge det i redakt:ricens 
skuffe ELLER: Man kan smide det ind af brevkassen i kontoret 
i en kuvert:. Mrk. til klubbladet. 

2l 



~O april, L1dkC>lTUTIer- i lJ.ge ~8 

~O. rna::j , u.d k:. C>lTUTIe r- i u.ge 22 

~O. ::jl...1rl.i ,l...1dkC>lTUTler i l...1ge 26 

~O. ::jl...1li , u.. d k C>lTUTIe r i L1ge 3~ 

~O. a l...1 g u.,st:.,u.dkC>lTUTIer i u.ge 35 

~O. ,s ep t:. . ,l...1dkC>lTUTIer i l...1ge 4 0 

lO. c> k. t:.. , l...1 dk C>lTUTle r i u.. g e 44 

~O. rl.C>~ • u.. d k C>lTUTIe r i u.. g e 48 

Med venliq hilsen 

Bjarne Engell & Mette Bacher 

INSTRUKT0RM0DEDEN 2. APRIL KL. 20. 00 

Sæt k r yds i kalendere n! Og kom for a t d i s kutere i nstruk t i on 
over en kop kaffe og h j emmebagt kage . 

Al le instruktører, der har ønsket at være "aktive" vil 
modtage separat invitation. 

Ha r du endnu ikke nået at melde dig som aktiv, er du natur
ligvis vel kommen alligevel. 

Instruktionsudvalget 

22 



Ansvh.redaktØr: Me tte Bacher Jens en-Gl. Klausdalsbr ovej 464 
2730 Herlev-Tlf. 44 94 32 50 

Tryk : Offset a, 4913 Horslunde Oplag : 1200 eks. 
Tidsfrist for indlæg til næste nummer er tirsdag d . 18 . FES 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub Strandvænget 55 
2100 København ø Postgiro 500 34 66 

Telef on (KØkken og Kontor) : 31 29 63 26 
MEDL EMSTELEFON (Ga r derobe og Bådhal) : 31 18 58 Il 

Fo r mand 

Henning Rasmussen 
Normasvej 14 st. 
2000 Frederiksberg 
31 46 47 67 

Ka proning s c he f 

Reiner Modes t 
Vinkelvej l4A st.th 
2 800 Lyngby 
4 2 87 32 03 

La ngtursrochef 

Lasse Wredstrøm 
Skt.Pauls Pl.3,3.th 
1314 Kbhvn K. 
33 11 19 18 

Husforvalte r 

Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
31 29 84 99 

Kasser er 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
42 85 86 05 

Materielforvalter 

Finn Ki ttelmann 
Langkær Vænge 22 
3500 Værløse 
44 47 44 30 

Kontingentkasserer 

Kun skriftliqe henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 KØbenhavn ø 
Att: Rontingentkass. 

Køgemester 

Susanne Agersnap 
H.C.Ørstedsvej 63 
1879 Frdbrg . C 
31 36 88 05 

OR IENTERI NGSSEKTIONEN 

Formand 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
42 88 58 86 

Ka s s erer 

Nis C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 st. 
2700 Brønshøj 
31 28 48 71 

Sekr etær 

Bente Tholstrup 
øster Alle 25, 1j 139 
2100 Købe nhavn ø 
31 26 21 84 

Instruk tionsrochef 

Michael Hanse n 
Fredensgade 5, I 
2200 København N 
31 35 34 55 

Kapronings udvalg 

Teis P. Hansen 
31 20 80 96 
Vibeke østergaard 
31 39 08 84 

Motionsrochef 

Lise McNamara 
HØrsholmsgade l8D,I 
2200 KØbenhavn N 
35 82 11 99 

Sekretær 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
42 85 86 05 

Public Re l a tions 

Ole Kammersgård 
Vardegade 24, I.tv 
2100 KØbenhavn ø 
31 42 53 60 



l • OD 

HILDURSGADe 9-2 TV 

2.1 0 0 KBBENI-JRtJN ø 

Or:LeolLtE.>rings:l=o 19'32 

Løbetype Arranger 

22 / 3 GåsehuB Ravnsholt Skov DSR 

22/3 B 

D 

B 

Hal'aldsted Skov OK Roskilde 

5/4 

12/4 

Tilmelding: 

Gåsl?husløb: 

Øv['ige lø b: 

(14 dage fGr) 

Geel:3kov mv. S. G. 

Rude Skov D. S. R. 

Møde tidspunkt: S ø nd a g ml?llem 10 og 12 
3 b a ner på ca. 3 k m, 5 km og 8 km 

tlL 31 63 08 11 

42 85 86 05 

(arb • .l 

(pc-iv) 
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Her går det godt? 
Dansk Fo r~nlf)g for RospI)n har ""'op 
afholdT ~m hovedgl.'neralfornmling 
Del Slor~ emne denne gang ~ar. som de, 
',dhgere e r ITemgAel al bladct. fOf5bg~l om 
rn ny strukt ur for dans k roning . Pt,.r h~vdc 

v~rCI arbejder med <kne fo rslag gennem de 
sidste par lU. En en,g hovedbeSTyrelse . 
rroc:dl.' man, $Uld hag forslaget . Der vir 
dertor med nogen undIen. al lTlilrl Icunn" 
konslaren: en !aali ig modstand mod cnhver 
fonn fo; ændrU'lg i den mi de von hoved· 
lorbund er ~er sammen p~ . Forslagel 

f." 
Der ' . der ildet' ul, al dCI er plads for ny
r;t!\knmg inden for dansk rofling Del 
stil lede forslag var ikke JUS! revol utioneren· 
de, lucn ltIdeholdr unkel og rdeer , der 
kufI/1C bringe romngen fremud so idr~t. Del 
var deri(\!' med noget blandede følelser al 

valgC'1 af ny ho .. edbornyrelse begyndte 
Men der VOlt ingen gruod fil bckymung. 
Jen gam le hovedbestyrelse blcv ge'w"4:r 
uden modkaJl(hd.,er 
Es, fAnl:lShsk Slh:auOIl. <KJe"" venneJ. yl 
sY"~ det e. noget JuD I la~e l , og kan 
undel mgen O:nSlJeoolgneder g3 med pA 
~rc:s Ideer om en frernudig 5nul.·lUr. si 
rons"" l b;I.Jd~ Det vaJ vello.on sagt. hvad 
generalforsMnlingen udlf}'k1e. Så 1l1li os 
ba/e kon.kludere. at der lkke er nogen me · 
nmg I at !ale slruklUr, Y,sioner I'Ig zndri,, · 
g~' i dMlSk rOlllng.1e ,,~<!'" man@.eir . Men 
hvad, nu CO! det JO ogd g3el de ~ tdst", 100 
is. s~ del gis jo ogs3 nok rre1l1ovel. 
~aJldhed en opmunuende tanke 

Lad 0..' oog p~ t(""~ af dene Yfere (I:\ade fOl 
~! DSR ", ~n S101 klub . der ikke bc:1le"er al 
Inde sig be~rl1'n5(: i SUl udvlkJmg 3{ el hdt 
(ungl bagJnrnJ 

Andnr cmner vMI ved tagelsen af el nYl 
14t1glufSreglernenl og ct rcgle merll fOl 
etgnmeferwmng Begge di sse blev YMtagel 
uden de\>;ll. 

3 

Som ,lCB wey .~rdsr. sti llede Kcbenha\'os· 
Io.,edsen med en kandidat. K.tJUI Stahlsc:h· 
m,dl , Iii p()sten 'jOtn n." on31 næstfolrmmd 
Hult r:>ble OesYJerre ul Sydjysk kreds · 
ltand,dJ! Dtue beryder at Kar"," gen ind· 
I"ger SUl pos! som formand for Køben· 
havnwcd"eJl og den dermeJ følgende 
OovedbeSl'frd5eSJX'Sl Jeg el hell'fter Igen 
"klin" klubionnand. hvilket pas:r.er mtg rlnl 
her ! Cl Jub iJ:tumslr 

J llb~ir.U1llsforhcrcde!se",,, sknde, frcm . 

Datoerne d.n 2.1 . HlaJ ". rccep!.ton or. 
bår1edlb og den 13 Jum ni JubiJ~umsfC$1 
ligger fIlS!: V , htber al have el Slime ;ul!;!.! 

bide til dlb den 23 maj. men denc af 
hænger naTUrllg" ls en del af Irv!:nngSStluJ · 
lionen. $Om vi f01ger t~1 op pi I den nær 
U)C5le flentltd • P .. u [eSletll Vi ~un;,e 

stadig godl bruge Itdl :.rbeJdsJaaft III ;untl. 

geme meme. Del e l ab5oh.1I ikke for sem ;Ol 
melde sig sJ. !witd med II komme ud af 
busken? 

I'A lilie omrAdel he rske, der trav lho:d med 
fnrbererlelseme lU den nye 5~$on, der 
sumer med $I;lIldethejs ningen den 5. april 
lnsuuklion~'Ud \"<Ilgel h;o, afho ldt mstruktor· 
k.ur$u$ og udg t\'et et SIllnC slu ift om m· 
$t ruklionsmelodcr 
Langrursudv:t.lgcl haJ flele ru,e under for · 
betedel$e. 8er'IIl i pisken, pinseluI til Il ere 
forskellIge mll. langtur fra .\1o~k.y ~ lU 
Sank, Petel ~l'(Jr~ L Juli og rne~er andrl Har 
du endnu Ikkc beSJUIICf dig fOl feJLe , d ,"~r 

en langtur mhle en id!. Jeg er <Jverbeyj~t 

om al L.a.~se med udvalg gerne holel fr.i 
dj~ 

Motion$ud\'algets aki ivrte tel el mmge. sA 
folg rne~ ,p.' opslag OB ' blade1;. En .tf de 
~a",lnxk ." ' tvllerel U IOchcfordningen. 
de l sørget I"t a, ak" "irettmt !,ohve, SIYICI 
pi de store roaftener. Har du lYSlII) al 
ddlage ; denne yaglordnlng. hvUkel J<'g 
hU><:,r at mange haJ . så ~nvend dig til 
LIli'!' . 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

l"ier g~r det gode l..!de,.. v. ;:orm. Ile" .... ''' '=' R .. ~, ..... ~en . 

TØSE- RUNDEN 2. 

Overstyrmanden el" en Nine. 

Rovagter .. fterlys ...... Lise Mc.Nænara . 

Op" .... t ion L .. ".,seben. v . Biarne Engell t "lette Bi>eher . 

K., ,·~ MtiS- roer ". Lasse WrKJs t rtlm .. 

Aktivltetskal.mder ... .. 

P' dametur til Aalborg v . Mette Sit!;;h".-

Om kO ldot I ,der v',' .... Mogens Haul . . . 

II.IJ;tkinformation 09 Mate,..;el-slillu,. ... . 

l il .tlle kapron ,nglomler"u .,rede y Mette Bacher . _ 

, , 
< , 

H 

• 
'o 

l 1- \ J 

" 

" 16-11:1 

INDMELDeLse : s ker ved et udfylde og indbetale lndmalde l t;",s
girokort. DEtte fo re f indes på kontoret~ dør 1 b~ d.h~ll en. 
Indbetalingen d i!kker de 3 før s te m6nede.rs ko ntlnQent. Nyo er 
yelkO:llne til 2 g ra tis prøveganoe i k lubben. indo n ,l.nd meld.llle ",ka l 
finde s ted. 

KON'tINGENT: opkTæves kvartat svist fon,d via g1ro . v oa over 
skridelse at betalingsfrist pAI;eg"ss Ilt gcby r p. 25 kr , pr. 
rykker. Hvis rykker krydsør for Sinket indblll\. lII11ng kan eler SIlIiI bort 
fra rykker , I!len gebyret vl1 blive opkrævet det folge nde kvcrtol . 

lIDMELDELSE: Kan ske gil!ldende fra l/l, 1 / 4, 1/7 O" l ilO og a k"l 
være DSR 1 ~nde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmelde l se 
f oretages ved at indbetale et girokort pA nøjagtig kr. 3,00 
til D$R's girokonto nr . 500346 6 samt ved Ilt an føre ' udoneldel slll ~, 
navn Og adresse på den del at girokortet, som posthuset beholder 
(betølingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udØleldelse 
har fundet rettidigt sted og man bør 1 egen interesse gOIQØl(l 
gi rokvl t teringen • Kont ingentopkT~vnlngskoTtene kan 1 kke arw e ndc8 
tl 1 udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres pA dissa. 

OBS! lKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE ' Man e r mQd l~ o g 
kont:1ngentpligtiQ, lndtil gyldig udmeldelse har f undet sted, 
U8nse t om C$R's faci11 tetel- og aktiviteter benyttes. Eksk l usion 
vil først finde sted ved en restance svarende tll I,- - l års 
kont.ingent. og reatancen vil om nødvend1gt blive 1nddraget ved 
l nCaSSO. Alle omkostninger 1 forblndelsp.. hermed betales .. ! 
s kyldneren. 



Overstyrmanden 

er en 

nitte 

Ve d 5tyrmel ndsl"ugets gener ... l f o r s dmllng l november Sldst~ Ar. 
blev der trukket lod om poster, 30m Overstyrrn ... nd Lcdt r,oe:~ nJn9 .. n.f'. 
,e!lu/to t h"r nu vjst si g "t være Intet mindre end k"t"strof"lt. 
nen nuv~ende OVflrst~· rmll nd h ... r "t3 1øre t Ei'} 50111 en 100 p ~ocent 
NITTE En SKdm og en skændsel for Styrmandsl el uget. 

Overstynmandens tot",la uduelIghed 
ho1n5 dybt besynderJl;e hi'lndllng!:".\' 
5l y rm"'ndslaugats b yl:ig" Stor-Fest, 

h"r senest givet sig 
l fo r bindelse med 

BLAf ØJE. 

ud51119 l 

For det ferste t on"4 ~de Ove rstyrm~nden her v ed I kk e l tjde ,H 
"n'loncere elrrengementel. herunder ved Ikke al f a elops! ... '} l 
klubb:ddet. dl reducere deltdgerent"llet til under h ... lvde l e n af 
a ntal l et de senes t e ~ r 

For det "ndet beSlutted e Overs~yrmandcn . ftt de r i~he 5 kulle 
,.e rVer llS " e",ent t ,I IlLAT 0JE , •• • •• • , . " • •• • , . Ved dette 
fulaem~ ndah!l'rværk p o! Styr~ndslauget s S t o r - f est. h ... r 
Overslynnanden a.!sl1'.iret Sln komplette ma.nqel pil s~n9 to~ . hvad 
ha n har med a t g ør~ . 

Ovel"5 l yrmft nde n h"r s ~ lede" pA g"nsk e kort Ud f orst.!let "t 
m'$'""'9t .... it hverv l ""O g r ad, .. A St.yr", I'Ind .. l .. ug.ot" m"no"Ar'9'" 
tr .sdltloncr. og de seneste Ars stor e f remgam. for J.suge:, nu 
l 'gger ) non e r 

Der k a n hereft",r k u n udl ill es den dyb"st.e mi,Hi II id t i I 
Overstyrm.s ndøn og en dyb b"kla.gelse a f resultatet a.t SIdste Ars 
lod t r lU;ning . 

TIl efterArct mA lndS"!l'ttcs en Overstyr ma.nd, der e r SI!. hverv 
voksent og h"r forstA e t, hvad Styrmancls l auge t er 

En r ække tldllgere overstyrmænd og 
nuværende med i emmer a.f Styrmandsla.uget 

5 



TØSE-RUNDEN 2, 

O~R$ p_ger g .... doet 'gen ' 1\0 ..... . 

•. y .... U., (or .. "",der , 

!>,dSte lI' V .. ' - v . e.-. gruppe. de.-

0. '109 ,,"(ler DSR$ ·'fan.,." . V, 

bl." tr~ue. glade . emme. '»"' tne 

oq It" el; ~lal l'!ok t"sta"d IIf lyk1<e 

oq 1 •• , .' t-<;tshed . Nu ",enl;oqer VI 

\ ... (o:~en. Si p 'ger. tag c.y lc1torne 

f.·~ . S..,t et ",.,,0" , d ,n k.tenaer 

(I." )0. mat "9 ".eld d'g t.1 pi 

.::.pSI.gst .v'e ... . 

Idet!n er ,kke at l onse /lISte<! , men 

.1 ""ve det "Y9gehg1 sammen 

S ,dste ,\,' " ar '" nogle. Cle ,' tril!neoe 

sa"'''' ..... . "'agle af ni. I<la"~e (lel 

';''11 , men der v ilr pIge" , der bMw 

I<a .. tedf! "q op o. <;vklerne den 

d~ 09 klllrede <,1 .. 1 bKtr. 

O.n.,... tro ,kl< ... ;n dene I.b kun 

e,' f o.o c.ykelelttl!fl. 

TILME.LDING OG INDBE.TALING 

5E~ESl O . 9. I\PRll . 

P n s kr, 200. - t il B,",ta IU" , ,,n .. 

9 u'olConU,I 1 35 Z~ ~ l . 

A7i4e-~ . ,-. 
,_,,_ ~ •• ·"u,. 
",~ •.. 

14 

0 01" "" "'~"<J1! .... " .. "neJ,ste rnP;O 

te'efonn ... m....,' ov".- delt~" .. n,, " 

Vil d ... 9"""" t .. .ltn .. I,dt , fOl"" v",,,,, 

m~ .. mire. d br"'9 l,sten 

H.... du 
d .. "'''9 t" 

B,"itii Kvist 'Ians"'n 33 31 73 I: 



OPERATION 
LAMSEBEN 

r; I,. LER 

EN HISTORIE OM 
BLÅT ØJE MED 

GRØN SALAT , , . 
Reda k tionen klin afsløre , at 

der e.r et k OllOplQt 19an9 t11-
synRl~dende ~ed det formAl lit 
lave .. lubben om til noget helt 
andet, end d~n e r nu . 

Den n ø jagtige mål1lætnIng 00 
baymaldene hllg komplO1;tet ken
des d osværn~ lkke: :lie n fø lg 
blot ~ed i dette l il le ref erllt 
af f o rløbet a f den a fte n, de" 
va:- annonceret SOIll tidspunktet 
f o r Ob lat øje" :: 

"It.t1ve ~edl ell\lllQr "lI have be~ 
m""rket, at der 1 perioden rn~ 
.. idt i februar har været opsat 
sm!ph,),ater m,v. pAo k lubbens 
døre 09 opslagstavl .. " med en 
I::enu l ydende p4 .klpperleb!O~ 
kovs, øl og br ;aondevin tl1 
"bUt øje". 

DOtte Br lor . A vidt s ara 
til I ldsvækkende, !r.ed,undre "'lin 
Mt erindring, <'It menuen 
tIdligere hllr "ilTet hem
fIIe llgt,edafuldt betegnet som 
'ce.ment" . 

S6 begynder de kilHIl ord 
f o: rOlll'talte foro!lnnoneer ln<;1 a t 
lo!lg8 &" IQ lidt IIItstcnkellge ud. 

Kom lIIen ~ k lubben 1 l ø bet a f 
~ørdo!lgen, kunne Man konsta~. 
re , at der hllvde udbr edt s~Q 
IOn llf11g If\en ganske uvedkOlll
mande duft IIf hVldl<ll'; over 
he le klubbens område. 

I ti l lid til t r aditionenes 
ukrznkelighed slog vi 06 dog 

7 

t tl tAls mod, at d et nok vaI" 
beboerne på 2. so!ll e l l er mAske 
ncen. der lavede ",ad t i l e n 
prlvo!lt fest om s <llndagen. 

Og s å oprllndt den Sto re o!If
ten~ 

"'o!In kOlfl. blfiv bud t behør ig t 
vclkOl!llften II\8.d et krus t ro!lklOr
ben~in og ftk s~ ch~et: Me 
n ue n bestod a f !ammestag og 
haS5e lbac hka" to fler lIled ( for 
nu et føje spot til skede) 

CRON S ALAT ! I I • 

f'orv.irrlr1g(1I1 bland t de lIIer e 
e " rll r ne dellllQe re. var ~ tor. 

Nogle spurgte k loge af 8kO!lde: 
~De t skulle da v.re bl6t 
øje 1 ef ten, lk'6 7" . 

lind:-,,: 
" Er det noget mad Sl' 1'", 

lindre igen: 
" Har f ormanden f undet p! 

det her ?~. 

Endelig VGr de r de, ~er i f 6 
og e nk le or<' udtlll u • .Jet . der 
bØr blive sty rrnandslll ugets 
mo~to fremover: 

De ,o 
. r 
oq 

"Vi vil he' CEMENT ! ~ , 
vi '111 hil' CEMEN7 !! H 

urol ige Sind blev dog for 
t id kolet af ved I.ndt.agels~ 
passende m~ngder pl1snerøl 
br«ndevin. 

1 den fOl."blndelse skal det 
l tge understreges, at ikke 
lille Klubbens tr8dlt~()ncr el." 
lige bevaring~værd jge. 

Eet er udsk.nkning lit ø l i s~.1 
<'umcne piIlsti kkros 1 st~det f or 
høje slanke o las. 50lI'l det el' 
qod tone p6 steder med C1V .l 
lise.ret olku l tur. Val r"e IH 
det, at "'o!In i kke undser s ig 
l o r at uel ønne ln8ster s angere 
fre 9l1n~QrdyGten mej køle 
s kO!lbsko lde potte.e. Alle ved. 
~t porte r e _ 10. 1 d rikkes l unk
O" , 

SAo skete det . der 
køl s pr.ngto vore s 

t o r al vor 
t:Lhd u l 



ROVAGTER 
EFTERLYSES 

~'''1 .. ,. ~a"dt, VO mangler 
pet"soner. .,om VI I ofr .. noget t,d 
1>'\ <tI r ova<Jlordn;ngen I<..nq<"-,,r 

11." C;t>1 er Ikke <le n m"'~l 

SPÆNDEfIIDE .. 11".- ROMANTISKE 
1 " "lS I'\t: ," '''\lbbe" m<!n J"Y 
.. ", ,,,rar;,,,, .. , 1.10. ('. " .... is 11«3 s l~e r 

ol Cle VIGT I GSTE .. , d". er en 

~ oresl;1 

.... Odag 
" .1 ud at , ' 0 ,,, 

dej lig for.\r"efter-
90 pen.on".- gerne 
De.- ~,. m.~nge nye 

.n ios" " ikk e ANER. 
"'velfl uyrmændene !f ," "'09"I.:I i 
'~;)If •• · ,,!l+t l e,' m b ke ,k"'r Id~ , 
Id ;0\ kOl""''' pi v.:Inde l endn u . 
\10',on- har t ,.,tn ,ngsdi19 og nar 
,"nen/ere! n<>9 ' " b-'de og del 
'la. " ' ~!o ke lidt for hun,gt med 
il' Il bådene ud a l bk!hiJllen. 
så der blIver \.-;.(ikpo-op, OSV.Ov . 

S.;dl,t""gel ig rf:9ner JI:<J ~. in 
nog le erfarne '-Qef"e t rÆde r \., 
oq n,æljleo" meo a t !.Ii ro over lejren 
~"mt 11 1 I som "O'<.sne 'f.;;tlnesk ... ·. 
'<lin kl,I<"e ~,l u"l<ono:n men ... 

Ro\(agle"f\e~ t,ls ted~væ .. els~ '!.i k .. ~~ 

• ol,t alle kotnl'l\er pi v ande t . 

~.,te,·'~ lt e ' j onl~lt 

"'""sig'''' 
... ..,s~'9 t . 

At der Ikke op"t.l,r "yll<!!sllIIse 
m .. 'e .. ;~I .. kade, · . 

O" ... lav e .. en sagt i9 v,..-de r ,n<j 
om del er (""",,va rligt al ro d<!!n 
o,," 

T'n9""e ..... rer s~ 9n' d",ngsl .. ~t 
som m,,1I91. 

V, t\a r en kOrl'a~tpe .. so" (0,.
I.h.ttlOen. som nye kO/.n henvende 
~ '9 ti l. 

,og henverlder mig "" ", ter_ 
gamle rocre, SOtA s elv h., n v(ll 

go<!, o; 0"d,, ;nge". " lIe .. ,, _ '"' melde r '!. ,g- '0 ( ærr " ""<Jler .c 
o.c ,, ' t\" ,,~ . 

,kke he""enoeo- )er. b l'ver 
'''qen rOva.,Jlo..-d ..... "9 år. 
hå~' al hlllr~ t r~ mange 0/.' 

\ Ied venl,qe h; l ~eo-'~ . 
\\Q TION SoROCHEf 
L, Sl MCNAMMtA 

SÆSONENS FØRSTE ROTUR 
ø/l"r 

MORGENMAD pA HAVET 

1 , ad, L, onen 
J r n"'qer ,u 
hvO" ne ,' 
-.>q ,,,det 

t ,·o 

en tvr 
,ndt;tqes 

If' ' Ila ' 

bl'ver "e' 
op ar IlYSten 
afr~ l l)r~ 

v O 09 'tave 
gang ",,"e5 golO .... ., r(j-tan ''le" . 
s~rn t marke oq tvgl~ hav~l . f ro 
,kke . ~t d~1 e " lor kolel1 . M .. n 
k"" .,oqten!o \/;O:l"e VQ~ n u . l ""ogl .. 
al os IiAK (akl i~k , -<:>et hele 
v' '' l e.-'''' ' 9~"nem. I HUS K ba'-e . 
al vær., varml p.ill"lirdl. 

Ti laeldi ng : På li. s t e." . s enell l. 
<lo.pprU. 

Afgang OSR : ~ød op L.lQ, sidst') 
båd fra pontonen 
9; 09 · 

Di. taoc_e: ca . 10 k",. 
Hj~Dm8t DSR :ca.lO;30 
P~i s : ca. ~~. 7.U . 

S A d.u kan nå a t vz:~e med til 
s tenderhejsning . 

ve.l mødt 
Lise McNamar.;. 

INTROFEST 
S.:;\ e l ... ryas. 
..!le.,-ede. nu. 

den 9 maj 
kl.19 : 00. 

'~lr ,·o .... ~on.1'\ el" ~an9 oy 
Io , 1i ,·t:1 e' Deqyndl . man""",- der 
>.;un e~n I'ng .• . . 
\ler mW \lI , :o. T ROFES.T og Se 
om Du er Degyndl' 

PS. VII dv " z ,'e n\f!d ul .oIl 

sk~belpl"f\lile9ge de .. .,lt en ", Ou 
v<;lkomme" • g'·vppen . 

Kontakt L,s.e McNa",ara . 

,\ \ \ I / / / /// 
- ~ 

p C =, ~ 
. . ' . 
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K""" r e Med - r oer -_ 

::'",vl ,,1geIo9 s ka l du med p ;\ langtur i ~r . 

o " ' · H .". mas~e a!.tl viteter underv ejS . både I o,' "ye som g amle langl"r",·oe, ·". 

Ti l Påsk e "år luren. som t,dllgere nævn~. III Berl,n 

aen Z3 - 1'< . mal er de.- mul'9;'...c f o r <II l angturS~lyrmænd og pet'sone,- , som 

tør har ~nder .... 'st p~ L-II" ,.." ...... I<an f .l forn yet/genopfrosket de,-e" v,den . 

":oe opsl<>g<lt i ~;ds t e klubt:ol .. d. Tilmeld,ng senest den 1~, 3pnl t,1 ... nderteqnede. 

Den 5.-8. lU'" - ?i nsen . er der ,'eser veret tre blide, det S ydfyns ke Øhav. 

En Filbo '-g. e n , Svendbo .... ::j 1>0 e n , Rl.< dkobing . tr du derfor ,ntere:;,,,erel 

dl komme m...c på turer . så ''''5 n ... rme' ·e om t",-en på opsl<>qst"vlen , 

Sl ynge lstu"n. hvvr du og"å kan tilmelde d ;g !>enest d . 1". <loro) 

Ture" 0' ..... ' ... 99",; ente!' ~orr, en lur , hvo ,' båd",,,, ft>IMi"s "n<ler vej'" ell'!r ~Om 

samarbejde med 

deltager ne blive pl a" I"'91 p~ e t senere m"de. 

Og ~å er de ,- s e lvfølglig de" Slvr e Rusland"t ... r f ra 29 . lut" t ,1 n. Juli. 

Se h<l ,'om b lade:t og pa opslags tavl en , ~Iubben . 

Oer ... dover e,' de,· 

o;.g e n \" r \,1 Næstvedegner'l. ture 501'\ ,kke mindst henvender s 'g til roere 

som mhke ,kk e h a r væ~t p~ lar,gtur f~w _ OOJtoops lag herom kommer III at 

h ..,nge i 5 Iyng"l" t ue" .,her 1', . april 0",- " ,- planlagt en L -tur F" ,' '-und l i 

Junilju l, E.nd<ll'g eJ .. t" o;r ilo;ko; fa s I lagt ",odou. m'-'l1 r.e rom Senere _ 

OS.R ~ Iill e r .,,, 1-''''' ''5 ifll" yger t il rfidg,h<)<l Sv .. nge. n<lerm"re h"stemt 

Dai sIand , "vor bådtr ilnspor t~" , ... 1 bl ,ve toret"9",1 al OFj R . r,·ansportudg iftern .. 

b~den e ,' derlor ,nd . der. s olml .ede pros på ' &9~ . Som d ... !.ke,-

f z rgetrilnsporl, bl.iS. med f. overn~~n,ngsgeb.,. r. Perooden e,' lørdag d. n. 
Jun, t i l l\Ilrdag d . 1> . Jul,. NB modested \I eiie Roklub 

Da det e r planlaq1. at b~den bliver derop pe II I uge 30 - Jl e r der ogs! mulighed 

fo r at du ud .. "fo~ ovennævnte fje,. ;c.oe k an benytte både " . Dette ; penoden 

P .. ,-"nntr"m,,",orl " Ic:. ." ro, ..g"" rfog l1lrlc . NR d .... 

~ ... al ,kk., budgetteres med udg ,fter {.' IJådtra""port mellem Danmark og 

<;"e.·i9". ca dette forhOld e,' afk l~ ,·e t . 

D" lsli.,,,j ",r et utro ligl smukt omr i!id .. m .. d e l sæf·d"les .... I"9n .. l roornr~de og 

J"'9 ka n V<lrm t anbefale luren. 

Oe,· er .... ed delte arrange-nen t også J andre b5de • l kalakker f r " andre 

,·o ... lI .. bber. så er de,· f l .. re end tre s<;Im har lyst t.1 en tur , ~ ilmmE periode. 

er det mUl igt a \ f,noe ud al en o rd ninq . " Imeldln<;l på l' s ten i S lyngels tuen 

senes t d. lO. maj 

Derudover p la "l<t:gges cer I løbH af "ommeren fj ..... ~ andre små-ture. "' .. " h"rom 

Venlig hjl ~en 
La,.se Wredstn"n •. 
Lilngtursrochef. 
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Der blev serveret dessert. 

Ganske vist nllr d et væ~et 

ti!helde med mellemrum tjdl19-
are, men de ansvarlige er ogGå 
hver gang blevet belært om. at 
der er v 188e tradit ioner. man 
ikke p.l.lier ved 

TO Ul det rent ancl).-ldstlsice 
gr~l"Il!Iende demonstrationer <'If 
eklatant mangel på pil er alt
sA mere, end den menneskelige 
natur kan bære . 

Lidet h jalp det. e t det til 
lejligheden indforsl!;revne ork
ester var det: bedst.e, under
tegnflde kan erindre Ul en 
klubfest. 

Disse symptomer på en forvir 
ret k lub~nd ma !~ een t il at 
oVln·vaje. hVo!lld der egentlig 
skal Ske med klubben hEn i 
juDj - aret_ 

Som bladgruppe e:- vi f. eks. 
særligt Op<N!rk.'JO!1lllll;! på, at der 
hele vinteren hl!lr JIllIngiet ind
læg frn motions- og langturs
/lfdellngerne. vores medlc/J.s
IllÆssigt tungeste akt.ivitets
områder. 

Nu hl!lr vi tidligere gjort 
o p lII .. r k som på den l",m f~ ldlg:hed. 
hvor_d bestyre Il;esmed lenln,e r 
bliver kAret ved general for· 
stamllngen. 

Vi kan att.er omgang påpege, 
at der' .. r noget, der ikke er 
helt to rdsn , n.'lr ilian både ka" 
regi St rere en svigtende ro
chetordning (e f ter inst.ruk
tl onsordningan den vigtigste 
i 80mmerhalvåret) og S .... Ml' IDIG 
en total mangel pA annoncering 
eof p l aner f o r den kommende 
sæson. 

Nu er rochcfordninqen /:lAS ke 
nok en af de ~re rutineprÆge
de funktioner l klubben: men 
netop de gOde faste rutiner er 

8 

jo Oe. der bzre.r klubbens dag
lige liv og en roche!ordning. 
der ikke er pålidelig. betyder 
I det lange lOb eot vi igen 
bliver en kl ub pa 300 - 400 
medlemmer med kroniske 10mme
S~,(H-ter Og uban3gelige b,)nd på 
vores udfoldelse smulighede r. 

Hv~d angAr langtursroni nge n 
ha"r der før vRret be.k lagelse r 
o~'er. at 1.'1 bragte for .... eget 
kapronlngss lof her i bladet. 

Etter vores mening er kapro
ning o g seriøs l/lngtur s r on ing 
ganskQ l igev""rd1ge dHlC1pl iner 
og der kunne skrives mange 
I nteressan te l angtursaI"t i. k l et" 
om navigatlon. l/lngtursudstyr. 
t.ræning og langturs farvande 

Erindrer man sd.g, 
1917 bestod ef en 

/It DSR 1 
sammenla>g -

n1ng af landets to $est suve 
l' ~ne klubber pA hhv. kapro
ni ngs - og langtursroning8onl
r Aderne. er det besk~onde. 
at der i den g~ad mangler en 
målbevidst int.roduktton et "VE' 
medlemmer til langtutsronin
genll even tyr. 

Man arrangerer udmærkede tu r e 
for os. de fA og sa.mmenspi s t.e. 
og det er vi sa.ndeJ1g glade 
f or; men man har ikke udvidet. 
aktivitet.erne for nye uprøvede 
langtursroere i. takt med det 
øge.de me.d\clnstal. 

Dett .. sledl man som biadgruppe 
konstatere i et jubilæumsAr. 

Der er ikk.e nOQet at sige til. 
at der er salat og dessert ti l 
""blåt øje". 

Ojorne Engell 
Met.te Bacher 



Også pa ande ndagon f j k Hoved· 
be'!lty re lsen !Ikø jtet sig let og 
elegant l.genne rrt do stillede 
forslag. Et fors:leg om ell be o 
stemt person som presseaekre 
! .. r b~e ... trukket ti lbago på 
foranledning af Hovedbestyre l_ 
sen, da man g e nopslår Stillin_ 
gen f or u-edie gang! 

De to foregående gange har 
den foreslåede pinson været 
eneansø ger til st111ingen. 

rors14get om indførelse af 
dame letvægt" single -scu ller 
og dObbelt-scl.llle r taklede IIB 
også tint, Forslaget v/u st11-
let af Københavnskred sens Ka 

pronloQsuClv."11g, og 1neen man 
tlik på ttalet"8tolen for at for
)clare 5jg , meddelte OFfRs rot"
mand Jenne Halleng ren, at man 
på et møde inden Hovedgeneral· 
forsaml ingen havde besluttet 
s i g for et vedtage forslaget. 
Godt nok tor voros keproerde
Il'.er, 

Bagsv;erd Roklub hllvde st111&t 
tre forslag. l.igesom fle t o 
and r e klubber, IIICn jeg synes 
det er kede lige tenden~er. ~t 
forslag, som at!llorne I!1l!ner 
er s e riøse, ".rmest på forh.!lnd 
bli~'er udsk t eget som userl c se. 

Stemni ngen I/ar "nder det meste 
af gene.~lforsa~llngen sz.de· 
les negativ, og det. virker 
ikke s .. rlig moUverende for 
dllnsk ron ings fremtid at akti
ve roere ikke m,!, komme til 
orde ~ed meninger og handlln · 
ger semt kritik. 

Ude l klubberne leder det til 
et der er f rerntldsvisioner, og 
det kan vi s6 g læds os over. 
VI- sa r frem til næ",ta Hovedge
neralforsamling, der kommer 
til at foreg & po;\ Sjæl l and. 

Motte Sacher. 
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FRfI. UFTSLAND 

""ede du ill " ... re mo:a \" .lI 
(I"er"..:-,.., f, 'emv;,;n"'gen " , 
lotj .. ... d51yr ......o ... 1031 NU 'J .. <.lu 

chancen 'qen . Kebenhavnsk"e<!sen 
hit,· eo !'l1.viore<ldt .lilIIIe med 
f'l(llUnSl.A NO !e., ' Jlle k" l!dien,. 
rok lubbe .. 

TORSDAC O . 1. ~tAJ, k l , 18,)U 

el" de.- I re.nv isn;ng af uds tyr 'iOfll 

kan b r llges \ il ; .-",,,nq. forl~,, ~ 

og baglæ"s, tamp;ng. " al1a r mg , 
~yk l jng og l"~ dlol'llme 
fr ' t ,dsak t 'vi t eter . Klllboo,. du Ilnoene 
der. d"n dhen . ",- au !O\ .-abat. 
0 ...- el" <Al";; "'IIJllqr,ecI f o:..-
'<van!um .. aba\. 
Se l.; .. tal<>gel ved 

OSR elle .. 
f' rede ,.-,k sborggilde ~<. 
.... i se'!; de .. ,nde. 

opSlagSt;)vlen 
I< ;g l o rb , 



dene, og hus (red bl i ver der 
nok brug f or I. denne s . lIon . 
Der h.rskede 5 1et ingen posi
tiv stlllmning pA 4nns lIovt'doe
neralfOl·slUlI llng. Is.r lø r da· 
gons program ~ltøjtede lIoved
bestyrelsen let 09 elegant hen 
ove r. 

DFf Rs Kaproni ng schef Arne 
Hj o r t f o rtalte j si n boerelnil'lg 
mest om Danmark s Rocenters 
hold, h vor ts~r d e tunge her 
reho l d havde s k u ffet f .lt, 
Arsoglll;n til fiaskoen ved VM i 
Wien, 1991 vor , ot man ikke 
havde haft IlIvlJghed for det 
nødvend ige tr..n lngssama rbejde, 
at 4 _ hen'e r hbvde haft s ygdOfll 
ombord, at her rernes tunge 
dobbelt-ftrer ( den roede Hen
ni ng J uul' Jespe r Engel brecht 
pAJ godt k:unlle have klaret e n 
OL-udtooel se., hvl8 salllt}iC;e 
var g4et lnd for projek t et og 
!""tvd e sam~te mAl Ire S t/lTt"n. 

Beg~e hOl d blev opløst. nu har 
man dannet en otter. hvor man 
efte r lr. nerena vurde.rl~ og 
Ifølge Arne Hjort , hø r ",~ltg

hed f o r en 3. -5. pleds 1 en 
OL-!1nalfl. 

Ocllme r r.es dObbel t-f lre l , hvor af 
de tre e r nyoprykkade sen ;' -
0l"8r. høvde l. følge I\H gode 
chøncer for en Ol .. -udtlloelse: 
M,,n havde v.rel pA trznLngs
l ejr ~ Isr"e1 , hvor ""n h .. vd~ 
sparet 10.000 ltr. pi!o ltapro
ntngsbudge.t tf' t. 

AfsJutn l ng8'~ 18 fortalt~ Arne 
Hjort:. Ilt: der ikke var nogen 
segnlng t il tr.neruddann~lsen 
under OF"fR. 

Bladet RONHle fik et po r o rd 
_~ pA vejen, i det fle r e iltk:e 
fartdt at bL adtH vilr d e lB8. 000 
kr. vorrd, hvad al ene Cl' pri s en 
for trykn inge n. 

De r kom Ikk: e nage", k:on klulifion 
ud a f k rl ri kon. Regn8k"be~ 
blev, trods fh' [ e ubesva r ede 
8pø,g8~&I, godkendt. og di,i
Qenten. der synte8 I!IOrQ oq 
mere I.ItAlm;:)chg ef te rhånden 80'" 
lQrd;tgl'lns debat va r ved at 
slutte, bad fler ... tcllt'IQ 0IfI at 
begrornse sig, da v1 skulle 
over t il 1ørdoyens ~st 8~n
dende _nø. MIDDACEN med et · 
terfQlqende d",ns tll -De {tlRI 
jyder· . 

Det er unde r og afrer "'Idd~gen 
t ingene s ker , og hvor manqe at 
s Qnda ge.ns f orslag blive.r vendt 
09 drejet, 8 4 det egentlig 
a1d r1g' kOll\l"er nogle !; t ore o
verrasltelser fr e m, n.!n · det 
he l e slta1 afgøres. 

SOIIl lil!sernl:' nok h61 be"'iII'-rk:et 
det i Henning RaGll'-U!lsens in 
der. blev lIovedbe::ltYl e18ens 
f o rslag til clen nye s t.rukt u r 
forkastet ~ 

Hennin", HAR udtr1kt 11Il0 me
ning på side J, Og den ~~ning 
deler han med de fleste af de 
godt 300 de lege rede. 

Hove~beslyre lsens ~cdl e~~c r 
var på valg og blev genvalgt: 

So~ en delege ret udtrykte det 
pA lal .. rstolcn unde:" eventu
e lt: · Je.g .. an ltun udtryklte det 
sAledes; HA og GAS og så kan 

12 vi ga hJen> ivo ros ltlubool og 
lulle vldere~-



Er dE'l so mmert'n 1992 Du skal lær~ at 1"0 kaj ak? 
Der bliver i :lr godE' mu ligheder fo r a t få en plads 1)1\ de crtcrlr'ugle. 
de. uge kun.cr. I år vil "' j a l1tolde In~ kurser i ugernc 23, 27 og 31, 
med henholdsvis Ka rsten og Henning luge 23), Lelr (uge 27) og 
Vibeke (uge 31) !'iom im lruktører. 
Instruktionen rås i lighed med tidligere år pA et intensivt kursus fra 
mlllldag til frcdag, enten kj. 17.00 eller kl. IH ...... f orudsætning for 
dl'ltagelse er styrmandsrct. 
I ugens løb læres rota gct og roteknikken . Du vil lref'(' at fA baialIce 
Ol; hli\'f fOJ1rolig med kajakken. 
Er Du interesse ret, så skriv dig på listen pA kajak opsh,gstavlcn, 
med en priorilering på hvilken uge Du helst \ il dl'l!agt.'. Såfrelllt der 
cr nef'(' tilmeldte på de enkelte uger end du er pladser, trækker \'i 
lod d . 28 .5. 

MATERIEL -STATUS: 

sA star rosæsonlH'I Cor døren og 
dermed forh6bentlig/desværre 
et voldsomt vok56ndE\. behov f o r 
~de . :ler bi!lde. kan bevæges 
frem 09 tiloc\ge og k~n holde 
sig flydende igennem længe r e 
tid. 

Materieludvalget kan med til
fredshed konst~tere. ~t. de a f 
vores klub-ka!IIII\Cr;,.ter. der 
gennem vinterSa!son.m ~r mødt. 
op tOT ot give vore tlåde en 
ove r haling. hin b l' ugt den;!s 
arbeJdstimer godt. 

De f les t e 3f de b6de. de r var 
udset til en gang ny la k , har 
{'Aet, hvad de hllvde godt af og 
samtidig har K~"'. von~s tIlt · 
tige bi!ljbygger. gjOTt. et stOI't. 
stykke 3rooJde med såvel Ql'lII('n 
som de gamle bAde fr./) D$R' s 
bådværft, 901'11 skulle fIloder 
niser6s. 
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Henning Willads Petersen 

I mi dlert id vIl del' nok gå a
tll'!l med. før K llQ IH fæ.dig 
med de alvorligere opgave r. 
Samtid ig m6 vi konstatere. at 
en del af inrlggermllteriellet 
endnu I kke er sA lan~t fremme 
som plan111gt. De pA9~ldende 
blode vi l iki<e blive frigivet: 
til roning. før de el- klar. 

ArsIIgen t j l denne .'11 5ere er. 
Ilt 60-70 medlemmor endnu mong 
ler at aftjene deres l> ti~r. 
Med andre o r d manglpr der 3S0-
400 tirner5 arbejde. 

Skulle du s tadig mangle ilt r å 
aftjent nogle tlmer8 b6dved l i 
gehold e l se, !hlj skynd dil;! at 
kom ned t orsda g kl l i' eller 
lørd~g /søndag 13.00 til 16.00 

t week -cnden er dl,tr som be
kendt ka f fe/the og bløc!t brød 
t il de flitt ige b~gefter . 

Materjeludv~lget 



OM KOLDE TIDER 

Et svar Irl Gunvor Bjerre. 

Damernes omklædningsrum er I k~e 
forsynot med kole lCgemar. men gulvet 
er uisoleret og lavet af Delon med 80 
asfal lbtl lægmng, som trækker varmen 
ud al et pal bare fodder. Såfremt ens 
lOdder Ikke bryder $.g om en sAdan 
behandling. anskaffer man sig el par 
badelo'ler. Damerne er ellers belærolll 
med en radiator og ehe!. at tagte;ras
sen er blevet ,solerel, er der !akbsk Ikll;8 
særlig koklt i rummet i modsælnlng iii 
henernes omklædflll"lgsrum. Men de: er 
'191191, alrummet ikke er særligt l'Iyyge-
1191. og en renovering stAr hojt, men 
,kke hOJst på pnOfltermgsl lsten. NAr Ild 
og penge er III stede vii gulvet ~Ive 
ISOleret og få en ..... arm belægning I en 
lys 18f\'e. ~ belysnl"gen VII blive man
gedoblet. Skabene \~I !"lOk blive bibe
holdt. det er solidt gods. 
Snavset I skabene kan ved et fnsk 
dansk rnjauv fra damernes s,de ~etnes 
med spand, vand og sæbe, 
Det er Ikile mange mænd, der !o;ommer 
og Slukker lyset hos damerne, sikken 
kun ur.dertegnede, for sidste dame 
undlader meget afte at slukke selvom 
en venlig miljøbtwidst mand , også på 
coren, siger: "Sluk del lys du I k~e bru
ger," Teksten på døren er gammel Ira 
lør Garnernes Indtøg I OSA. Jeg tore
slår, at oameme oplaner ordel mand 
som værende oversat Ira engelsk, hvor 
det også betyder menneske, $A be
nover vi Ikke at re tte teksten, 

hUsets torvalter 
ps' AI tagterrasseme over damernes 
bad og omklæCnlng samt olier saunaen 
00 Mlrernes bad er blevet Isoleret, er 
sikkert lkl(e alm,ndellgt kendt, men ~a!.1 
et bI'lI p.\ terrassen, For de. tekn,sk 
Indvl&de kali oplyses, at transmIssIOns
koeffIcIenten nu er ca 0,4 W/m~f'C, 
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UMFJORDSLANGTUR 

Del er nu sommerens lure skal plan
lægges, 00 Il(ke 8I:e lure går III Lan
goo",sla:'l, Turen I det nordjyske YII 
tinde stea , Jvll måned, sandsynligviS I 
uge 28 eiler 29 Det ~an I,ex , blive en 
IUf rundt om Mons med aJst,kkere l il 
dIVerse f}orde og oor, 
Det ~an være en lur mea en båd eller 
hvorlof II(~e (T'.ed 2 eller 3 både, Mon 
hviS c!et skal være mere ef'd 611, fordrer 
det Jall9lursstyrmæna ud over 'Tl'9, 
Der er pi flere Interosserede til turen, 
men hold d.g IlIke Ulbage. C!et er I hOJ 
grad også 101 nye langlursroare 
5O:nv dig p.\ listen I Slyngelstuen, så 
11lC!l(alder Jeg snarest III el mode, 

mogens M ut 

ANNONCE 
STOLE TIL SALG 
Vore kære gamle armstole, der er mere 
eNi lasede, sl(a! hiNe nyt oetræk: men 
c!etle alyorlige projekt inkluderer IO ogs.li 
penge, som generelt er en mangelvare 
Detfof har bestyre!SBn besluttet a! sæ1-
ge stolene til medlemmerne I't en uhørt 
lay pris al kr , 800, PI', slOl, 
For danne lanerlige pris lian du :s.åIeces 
blive ejer øl en gennel'T1renoveret StOl, 
og du kan endda 1.1 lov al sæne dlt 
navn på stolen eilef nærmere endnu 
,k1(9 lastsane regler. Du må IfTI ldlertlO 
Ikke ~erne stolen lIø kluDben, og Jeg 
lian ikke gatanlele, at du alene må 
sidde t den 
Men når du har koot en stol, kan du 
med stotthed vise den frem til andre 
medlemmer og slge "5&, det et' ",In 
stol: 
Der er allerede solgt adsk" lIge eilsem 
plarer, så du må hellere komme hurtIgI 
ud af starthullerne, nYI~ du VII ga over I 
klubbens h'storie som stoleejer, en titel, 
5Otl"l I mange klubl>el er meget aller
tra)(te\. 
Henvend dig huslorvalteren, som VII 
modtage din bestilling med tak, 

mogrru lID"r 



KØBENHAVNS REGATTAFORENING ø Copenhagen Rowing Regatta Association 

K0Ht;::NHAVN S R. EGAT~AFORENING PA 

STOR OPGAVE 

De . - -ve nt- e'5 besøg a"f 'Verden s b e d s 'Lc roe ..... e 

1.. i I W e>r id C up & Scandina v i a n Open på 

BagsV'.æ:rd Sø. 

De d~n"ike r~"e og leae~ne , 1<0benha",ns Regattaforen+ng få,' no~ al se Ilt , de 

Kommende ma nHle r . da Regattaforeni"gen er- " ... n fo r ~c"ndlna\l l an Open & World 

Cup p~ 8ag';",,",'"d Sø ~id"t maj. 

dayene In. d . 2'01 . -11. milj ' ''"aoen'" Bag" ...... rd Rostad,on af r~r" fr .. hele 

OL - år. k,." man forvent" " I Slort .-" k'IIO ,,1 fler e 

v~rdensmestr,., D9 l,dHger" OL-v lI"Idere. Oer hjber pI en b Illet t il de Olymp,sk e 

Lege 

\\'o, ' ld Cuppen blev indført 1990 a f det Internat ionalt! Roforbund. FISA. oy 

a f v ik les over !J r"9i1ttaer-. hvor deltagerne kan samle po'nt e.h er placennqer . 

Endnu er Worla Cup~hllbene kun for single-scullerr oere. hvor finalen afvikles, 

LU lern m,dt I I,-,n,. Regattaforen''''3en er man meget spændte pl . hvor mange 

aer meld er s,g t ol Warld C,-,ppen. D·d Sidste man h ..... erfar et er . at der Ul det 

ferste World Cup a ,.,.angement. d"r "t vikles , San Diego, d'sse dage. e,' fUldt 

hus. hvilket vil sige ia lt. 36 tolme ldte hos b å d e damer og h errer. Det e" he,' DSRs 

Mette B ioen skal fQ r S"ge S'9 mod den "v " ige Verde n selite. Næst., World Cup-IQlb 

finder s ted i Keln d . 1.-3 . maj 

Man har "lierede fået fl .. re spændende ti l s.:ogn om de ll ""9',"5e ~'e<:I Scandinavian Ope" 

~ Wor-Id C uppen på tsagsvili'rd ~. Oe bolltlske lande kOfm~e,· med deres 

OL-kandidater og sågar e n l-u"sis l< traktorfabr ik har meddelt :n man mød .... fr em . 

At der er nft om al b ln,,.. k.3rtot SOl" v " rdens bed-!ou! sculler roe,-. kunne ma n se 

da sld ... t " ~rs WO"ld Cup bl ev a! vlklel. Verdens mesu-ene hos .. v'nd .... ne "9 

herrerne . ';ollk"n Laum"nn, C a nada og Thomas Lange, Tysk land 'tIdl. DORI, va r 

med i sa",t lige Wodd C up-l lilb . 

Det e r de ... " ks final,st",- fl -a foregående ~ ,·s verden smesterskaber . der er faste 

d .. ltagere World Cuppen, da de f~,' samtl'ge rej50:0<nkostn ,n<;ler bOltalt af 

ar r ang lll rerne. Vi k an virk el Ig forvente ~onln9 af v ... rdens",tasse, " udta • .,r J",r ge" 

N,eI5en. formand fo.. København s I<egattaf"re ",ng. der Mdvf .. lge lig ~amtid;9 

forventer perlek t velr t il afvikl inge" .. I der, sto .. ,.. r~aUa. 

Man h.ibe'· meget pi; god deltagelse i he" rowne5 tunge otter-I .. b. 

d",bt EF-I .. !)el. 

Skovalleen 40 
DK·2880 Bags~ærd 

der e .. blevet 

f 'l'Il E...--g1;l1r>Ø44 00 33 
... ~5 44 44 24 30 

Fax- +45 M 44 04 49 



H e r- er nog l e god e t.i l b ..... d t.il ALLE kap .· o nings 

in t.eresse r· e d e _ 

S ids t. ap I · il o g s id st .n a j. 

t.in g og sag e r Købe nhavn o g 

Købent"lavnersta-f'et.to n a rv ik l es. 

og 

O megn. 

d.2S .- 26_;ap ri l 

W ar l a Cup/Scondinavia n Opon k an overvceres 

på Bagsv aerd S ø d. 29_ -3 1 . maj . 

H ADE. T S KAMP 

er overskr ift. e n på e n ITl c cJdele l se o..-n 

Købe nh Dv n crs t.af e t.t. en ud s.endt. a" arrangørerne 

f.· "" Køben h a v .... s Raklut>. 

Bao- s k e o l - d. on e n I a:.s o m årsag e n 

f"ølg c nde: 

,l.!dng h~,. der v æret mere spl id me llem den tunq e <><J oen le tte g ruppe 
~on,"9 . 

Man91.,nde topresult<ner og m""glend,, TEAM DA NMARK -S TØTTE til d en tvn9" 

OL ·"vuppe "lir tvv"q.,t OFr!! til ;)1 pr,orH"re a lle p engene t,' [Jen tung" 
g '·uppe. 

O .. tte er en enig ho ... o,obe!i l y..-... s ..... u"s.u tnong, som har ~HO,.t de se,rss, ).;,." og 

ofl e VM-medaljelws.lend .. letV~l5r~re ras.end .... 

Se nd!9 indlede..- de ] OHe,.e fjn ~ ' ...-ne ~ at m~[Jes. ; 1 I"b . 

F",r s t roe'> der en 200 mele r Spul"! og elter s t a nen , finalen ror ae IO ottere 

e l t';,OO mOl,e..- 100 mod hinanden . Disse I"b kan r" lges læl pi båd .. Ira IS landS 

Brygge og Ir", ... ideo der ople'ges på vandet . 

KØ6EN li AVN(RSTAFETTEN .... sids t e " ' g_,.end" forbi!,.edl! ' ~e inden det uq .m 

e ller 9;10,. les , KØLN i d en fø n .le OL- test. mod h ele dIOn I!"rop~ . ,,"k .. el'll!, 

blandt andet de dobb,,"e ly s ke Olymp.ske mestr" og de ",v,.ige VM-j,nal,st .. r 

r r a W;en \99 1 . 

Sted : 

T ID : 

ISLA NDS BRYGGE VED LANGEBRO . 

LØ RDAC KL. 
SØNDAC KL. 

l!o.DO-11 . 00 
9 30-13 . 00. 

EITERLYSNING 

~ar du en gammel pels eller gamle pelsresler liggende om kring. som du 
Ikke ved hvad du skal bruge til ?? Klubbe n har brug for nogle slyrmands
kapper og \' i mangler ~Ise hertil. Sl il dem pA kontoret eller ved siden af 
konlorel~ dør. Mærk dem "Til sty rmands kapper" og jeg vil tag mig af dem. 

Tak for hjælpen. 
Lise McNamara 
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Ansvh.redo~tør: Mette Bacher J~nsen·Gl . K1~usd~1sbrovej 4 6 4 
2730 Herlov·Tlf . 44 94 32 50 

Tryk : Offseta. 491 3 Horslunee Op lag: 1200 eks. 
Tids f r ist for indlæg til næste nUfll/llc r er fred"g d. IO. APHIL 

ADRESSELISTE 
Dan9k~ S tudenters ROklub Strandv.n~et 55 
2100 ~øbenhavn 0 Postgiro 500 34 66 

Te lefon ( Køk ken 09 Ko~.tor) : 39 29 63 26 
MEDLEMSTELEf"ON (G!!Irderobc oq Badha l) : 31 18 58 !I 

formand 

Henning l'Ias",u s.sen 
Normasvej 1 4 st. 
2000 frederiksberg 
31 4647 67 

Kaproningschet 

ReIner Modest 
Vinkelve j 14A st . tn 
2600 Lyngby 
42873203 

Lenqtursrochef 

Lasse Wredst. rl;:loo-:1 
Skt. Paul s PI,l,3.th 
1314 Kbhvn K. 
33111918 

Husfo::-vlllter 

Mog~ns Haut 
Strandv61\ge t 55 
2100 Københ~vn 0 
31296499 

lCassGl"er 

Johan Frydend ahl 
Engbakken 27 
2930 Vi:-um 
42 85 86 05 

Finn Kit.telmann 
Langkzr 'længe 22 
3500 V~rløse 
44414430 

Konti ngent~as~ 

1('1n skrlftltgG henv. 
PSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
At.t: Kontingentkass. 

Kl:lgemestGt" 

Susanne ;>'9arsnllp 
H.C.0rstedsvej 63 
1679 F"rdl>rg. C 
II 36 86 05 

CR I EN1't:R JNGSSEK1'IONEN 

~d 

Ron"ld Cl a u sc" 
Engelsborgve) 44 
2600 Lyngby 
428858B6 

Kasserer 

~ls C. J. Sc hmidt 
Hvedevej 14 st. 
2700 S l"ønshøj 
3 1 29 4 8 11 

Sekret2r 

aen te 't'hoJ flT ru? 
",stet All e 25 ,l j Il9 
2100 København ø 
31 26 21 9 4 

Inst.c uktions r ochef 

Michael Ha nsen 
Fredansgade 5 . r 
2200 København N 
31 J!) 3 4 55 

Kapconing s udvalg 

TeiS P. Hansen 
31 20 80 'Hi 
Vibeke. østergaard 
31 39 08 84 

)o\()tlonsr oche! 

LI se MCNalFla ca 
Horaholmsgace IAQ, l 
2200 København N 
35 B2 II 99 

Johan frydendahl 
Engba kken 21 
2830 Vi r um 
42 95 86 05 

Publ1C Relatlons 

Ole Kammersg3rd 
Vard&9l'1de 2<111, l. ty 
2100 København 0 
31425360 



"""OS O .. nm a .. ~ s lolle~ med ,> .t O L-håb . en ~omo,ouet ot ter . OSR l1 a .. deltage ... ! 

m.ed pi e r> " ,tVæ<J1S oll ., ,· hVQ~ b~ .. do·ene ,horn .. ,. t J .. s p .... Poulsen hib .... p'\ b' lle . 

Ef", .. "e .. dens 'neil .... s ... llb ... ·ne 1981 . d .. , Il ' .. v "og.,t af en toel fOT Dans~ RO<1 onq . 

S IO t ol ." S~\Jmmende h311. ni!her ." ,,,, at Ol' ud .. n landSk .. !"p- hold a lt" ... f ir nOO<j 

på a l aflæ<Jge Bagsværd S i> ill V;\;I . 

Der b t;lI.,,- "orkelog fl ot rQ"' ''q "'I s e p i . h vO<" .... .. .. ""' .. r ern e se'\lflllqelig hål", ... på 

... , ogd. t ols l<uerpladser"e to" lIe,· godl DeSIIt af e l .. l on ""h.o .. ;a~l.s~ publ ikum . 

GlOr en tuo· ud IIf d e l . K",," .... d 09 ~e \I" .. d ... . 1\ .. . ;I" " og OSR s el, t e med II .... " 

aktion. S .æt kryds , k >l I""O" ... ,o ud 101" · d . 29 .. 30. - og ll. ''''"j 1992. 

l øb ...... ., ~ t ... r l"" allt.rede fredag "I" kket. 11 . 00 . 

""I ~t. 

\1an9" 11 .. ..,119" ... oer-hils"n,,' 

J ..... gen N,e'~en. f<>rma,.,o 'or 

og M"ue Bach"r . P'essesø;""læ .. 

Kool!'t1 hllvns Re<)<lllalor"n;nq _ 

PS . PS . PS . 

Ska l du ."k" ro. men VII du a lligevel opl .. ","" " " ~ I or 

o"' \I"r"al,o"lIl r ey .. tt a på ,.,ærlneSI" hold . e r d u " .. Ikom",e" , il a ' hjælpe med ved 

a ' ''llongl!n>t'"f1lel . HOlf,v"nd .. l~e MeUO! e ac h"r , If . " II 911 H ~O bed~1 mellem 
7

1
00-12. 00 . ,-____________________________________________________________ , 

gCt'adwlm 
drt yæ{drr 

FEMININ ELEGANCE 
dfrr-

SPORTSLIG CHIC 

til 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 4 • MAJ 1992 • 60. ÅRG. 

Tiden sig 
nærmer: 

DSRs 
125-års 

jubilæum 
Reception d. 23. maj & 

fest d. 13. juni 
Se inde i bladet og på bagsiden. 
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I NDMELDELSE: !l ker ved at udfylde og ind betale lm1mcldsl&cs
glr-okort . Detle forefindes på kontorets oør- i bådehallen. 
Indbetalingen d':kker- de 3 første måneders kontingent. Nye et" 
velkomne til 2 grlltls prq,vegange i k lubben. inden indmeldelse s kal 
Hnde sted . 

KONTINGeNT: Opk r<ÆveS kvar talsv ist forud via giro. Ved ovet"
skr ideise a t betalings fr ist pålzgge s et gebyr på 25 k r. pr. 
rykker. Hv i s rykker krydser f o r sinket indbetlI lIng kon der se9 bort 
fro rykker. men gebyret vi l blive opkr .. vet det føl gende kv",rt~l_ 

UDMELDELSE: Kan ske gil'ldende fr", lll. 1 / 4 , T770g 1 /1 0 og s kol 1 
v.t"~ DSR i h.nds ~sd m1ndat J dages vars~l . Gyldi g udmeLd OloQ 
foretages ved at indbeta le et girokort på nøjagtig k r . 3.00 
tl1 DSR' s g iroko nto nL 50034 Iili samt ved at anføre "udmeldr!<se". 
navn o g adresse på den d e l af gllokol'tet. som posthuset beholdar 
( beta l i ng9de l en ). Git"okor-tet er dokumentotion for, at udmeldelse 
hat" fundet r ettid i gt. s ted Og ,"I>n bør i egen interesse genvne 
g i rokv i tterlngen. Ko ntirlQen lopkn:vningskor-tene k on 1 kke lInvond oa 
til udmeldelse . 1det meddelelser i kke k a n ",nf~re9 på di sse. 

Das ! IKKB AUTOMAtISK UDME LDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
konttngentplig t1g. indtil g yl dig udme l delse ner fundet sted . 
uanset om DSR' s f acil ltetec 09 akt i v iteter benyttes. Eks k luSion 
v il f~rst finde stod ved en r eatance svarende t il lo; - .l .lo r/J 
kontingen t og restllT\Cen vi l 0/11 nq,dvendigt bilve inddraget ved 
i neasso. "'lle OIIlkostnlrv;Jer i rorbindeise hermed betales ",f 
s ky l dne ,·en . 
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Frivi llighed? atter en gang! 
Sj f,J.; "" liers! stamkl1'fl, s""roncn 1992 Cf 
I gM'll. og Jeg tror. ck f1e:;lc af us se. frcOl 
H) en forh1bemlil/: lang og go.! pelltl<k. 
hvol ~, kan d}rkc vorr.s ho~cd;tkli";r ..... 
ronl/l~c", [ aJle !kos fomler 

Ved ~t.ndcrhcj~mngtt\ kom Jeg md p~ den 
IIlJ.JI(. der var ydel fra malcriclud y aJgcl ~ 

s,,1t- (,' ( at vi hlt m'lcnd at ro i I f 01-
blll\lrhl" med ,kile cr del nJ lu lligl 3\ se 1I(1l 
p ~ illbejdwrdningcn. SOfA vi nu hAl haf! , 
en h'f'I~erc &rræktc. I al sm enkelhed 
t>CSlir (ltn"~ I, II alk . der har va:ret ro
~~1t"" ~,lcr nQgcl der ~"atcr ILI 6 IlJn\!l ~ 
atl'<'Jd.- med r CQ. b~dkhlI8"nng . Urt 
lyder egentlig uu.:c af 'Cl meget. vd! Men 
p.1 trQJs heraf hM del knebel gevaJd:g' med 
~I fl rnl\ ul ~I møde op og 5:ilrC deIc.!' 

"pliS'" 

l'le, er som om nogle medlemmeT haJ' f'et 
ro g~ opfal1e:I~c: af. Iw.ld del betyder at 
"", rc ,ned/c", af en ,,,klub. D~r cr gan.\lr.e 
l',vct nngle, der mener, ~I de hal lundel et 
~I"d , t1yor de for en ganske rime lIg pIlS kan 
"nlJe dere.. motion: og de flr jo ganslc .. 
meg .. t for del l!esk..ru.e korulllg .. nI, de 
o"takr. Dc l.\l1 kommc og gJ som del 
1'0$$<'1 dem, dyrke rorung, gymnasttk 
hc:nylle rnotionsnun, lade sig bclJenc I 
~ø.l~n ,, ~ b.:u $arnI yzr .. srkJr. .. , fA ., 
om~"cI'<Cmc cr nogenlunde Yelholdte . Men 
l<ln mMl ~irk.o:: li~ fA all dene fOl 110 ~I orr 
rllwden? J~ det kan mM. hVl' .ler tr etl 
,n:u~ m~slr.cr. der frlY illlgl og Ubelru: 
h<:n ~ !lcr dc.u flluJ pS ~,f1 hele ",enagcn· 
Cl h l ~~ fun$Nr nt det '" ,Ir, I~ Cn VIii 
,,""n:.c Jo flere tier blot 1111 :;.11\·' al flyde. JO 
",cre slic!c. VI p~ ",len fllSle tt at'" meJ fare 
101 al ,hik den op; 011\ hvad ~l'l 

Jeg HN de, er pi Ilde. ni en del "'(tUem
·nr. toellyrKkr il! ovelVe~. hv itd de \")f1skcr 
51g al OSR. 0nliker de .\I .. dij en klub med 
~t son:llt f.cUc$slr.ab . hvor enhvn yder ~in 
,nJs" ~s IO, It f~ del , il al fungere.. ~ sy"e.~ 
~g. de shille møde op og /tive en hlnd 

J 

med! Øusk .. r de derimod et puhl oll, Izr
dIgt mOlionsp.odllkl , Ja. s~ si~ uP 

leg ved godl. h~ad jeg umh, kg ville 
være. meget ked af al rage konkurrellccn op 
med de Iwmme n:: leUe malloostIlbud p$ 
deres bcli.ngclser. do vi dermed nile misle 
Mgle for mig meget vzsc ntll ~r l acelll"r af 
Jet I.t V8!'rc en medle",,,drevet k1uh. Men 
hvad " II vi? Kommenllllcr, ønsler . fonlag. 
menmger er me(l.c I velkmnno: 

TrJ det mere "zr~ . J del1t 1J1ad kan l .'<C' 

r.ndbydel~em" 111 J"bll"'umb:unngemenlcl · 

0' 
Den 23. mar reception. h~or jeg hlbe, al 
se mange, ~jve! medlemmer som velinet af 
klubbelI, DefUlC d~g vil ~, ( obt' et stOlTe 
1I11~ 1 hide. der vil betyde er. foroyds/" af 
von malene! til ,..hel kaproni.ng ~om mv· 
Ilon 

~n 11. Jum: lubl.t' llflI smtddag. Jc (: vll 
ar,bel .rJe en hun,g Iilrncldu:g. da VI har 
be.~lullet at.yi holdet re~ell I egnc lok~lcl 
Delle hetyder. al <!er Ir"J"t kan viltre tao 
200 nl~rurhkc r Iii ~It,k v.:.j mrOdagclI. 

Bellle KJØller ~k.n:y , fVlTlgc medkm~t>lMd , 

at )til .. Idog n;evne.le I,mglul"$ronmtcn 1lct 
er a b~oluI Ikke fIIUl merull!'; . ar fQrblgl 
(k line lofnem. dt r ~tOP I DSR hlll" sA 
~lUlte ludl1loner 0.: , roreglu da og~'\ en 
manc pA delll~ h un t I Ar. ud "11 ~ blot 
'I ...... "C I f1 iC'lIg. DerilIl tUr , plslell. Pinse· 
IUI ~ i Sm;\l 'lfI\j,I.\f"\Iandel rg de ' Sydfynske 
Oh .. v. R\I~lanc:lsl .. r, tuf p~ D II.l> lantlskan~, 

leme i SYc"l!l.', langl11f pI Llrn lJo rden !)ji: 

",e!'el andet . Så :.e I bolle at komme Op.\l 
11t000~oJene 08" fA meJdl Jer lil I\tlOP den 
lU!. der pu~ be.J~t I JCI!:S (erIep laner. 
Ti!mc](J lI1g k;or \ ~ke pl D;)Slatsl~\l len j 

.~l y"gehlucn 



KRISTI HIMMELFARTSDAG 

KAEOS TUR Til : 

Kristi Himmelfartsdag er iår den 28 . maj 
og Igen lår ror kredsens klubber på den 
år11g9 SKOVTUR til Struckmannspanum, 
el stort stykke græsplæne med tr.eer 
om beliggende tangs kysten ved 'lOftisI
den al Jægersborg Hegn mellem 
Skocsborg og Vedbæk. 

OSA gentager successen med at ar
fangere fællesforpløjnong, idet el aulo
moDI" nold under ledelse al Lotte Torp 
vil kore I forvejen og dække op. således 
a. \/1 andre, når vi sanest ved 12 - tiden 
ar,kammer, kan gå direkte ombord i 
frokosten. Drikkevarer medbrtnges af 
roerne selv. 

Derefter blive at\llklet et antal konkur
rencer, herunder øen uomgængelige 
tovtrællntng. 
Tktspunktet tor afgang njemad bc!slem 

møs af hver en1!elt besætning. men t'rvis 
man tager lIlDage \/. 14- 15- llden, er 
man hjemme ved l7- tS- tiden. 

Skulte vejret drille: Mod op alligevel, så 
lager \/1 i Dyrehaven I stedet lor med de 
andre klubber 

TILMELDING 
på ~slen j Slyngel stuen se
nest TIrsdag de" l .ma) Id. 20.00 

eAOEHOlD SÆTTES : 
Tirsdag d 7. maj k!. 2000, hvor 
også betaling for fæ lles1'rokosHm 
erlægges. Her kan også aftales, 
t1vem der korer derop med Lotte 
og hjælper med frokosten i ste
aet !OI" at ro . 
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PAIS: 
Kr 25.- for skinke, kartoffelsala t, 
kaNe og kage . 

AFGANG fra OSR : 
Mod op kl. OB.30. 
SIdste båd oor ro Ira pontonen kl. 
09.30, da aet Itlger (:a. 2 t,mer al tO 
derop. 

DISTANCE: 
Ca 15 km hver vil! . altså lalt 30 
km. 

ROCHEF : LISe McNamora 

FRILUFTSLAND 

Nåede du at være meo III at overvære 
fremvisningen af lejrudstyr med rabat ? 

Nu får du Cl'\at1(:l!n igen 

Københavnskredsen har en tilSVarende 
aftale med FAllUFTSLAND for alle 
~redsens roklubber. 

TOASDAG d. 7. MAJ kl 16.30 er der 
fremVIsning af udstyr. som kan bruges 
iii' roning fOflæns og baglæns. camping, 
vandring, cykling og bl almene ffJIlCIs
aktiviteter 

Køber du tingene der den ahen, lår du 
10% rabat. Der er også mulighed for 
kvantumrabat. 

Se i kataloget ved opslagstaVlen I OSA 
eller kig forbi Fredrlksoorggado 52. 

Vi ses derinoe .1 lJse McNamara 



DEN Uf. TlMA T/VE EKSKLUSIVE 

FORARSOPf.EVEf.SE 

LØ VSPRINGS TUR 
PÅ FURESØEN 

for de, SOI'l'l ønsker at se I\dt mere 
lavspr ng ena del, storoyen kan byde 
på, er der mulighed for at komme ud og 
ro Då Furesøen sf,mdag den 10 . maj. 

v , låner både j Furesøens Roklub og 
roer ad omveje l il Holte Rok lub, hvor vi 
sp,sef vores medbragte mad. 

TILME LDING: På liste på opslags
tavlen I Slyngelstuen 
senesl tirsoag den 5 
maj kl. 20.00. 
Bemærk. at der et 
Degrænset della
geranlal på 26 per
sonar. 

BADEHOLD SÆTTES: TIrsdag den 

AFGANG : 

DISTANCE: 

5 m3j kl. 20.00. 
Her kan samtidigt af
taJes transport, idet 
nogle måske onsker 
at tage toget tra 
Svanemollen Station 
kl. 10 .00. andre VII 
cykle sammen aerop 
og nogle kore derop 
j ~I 

Furesoen Roklub v. 
Furesobadel. 
FredenbtxgveJ 10 1 
kl. 11 .00 

Omkring 16111'1'1 

HJEMKOMST' Forventet ankomst III 
Furesø Aoklub igen 
kl. 15.00 

AOCHEF : LIse McNamara. 
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ROSPORTENS DAG 
ptJ " Rosport;~~ Dag" sam les 
alle kredsens Plo ti ons[oere k l. 
12.00 v e d rOkl ubhusene 1 Lan
geli.n1e l V9"tbådeha vn Og spise r 
deres medbr~gte mad~urvp. sam
men. Der vil vzre muli.ghed for 
at kObe ø l, vand oq kaffe. 

Dt!refter ~oer vI a lte lee ... 
stor forv1rrlng ind Igcnoeno 
kanalerne . Der g .lvtilS pol.nt f o r 
"ntal r oed e kilometer den dag. 
så del e t al le$ alle roede om
gange i k"n81e r ne, dels tæ lles 
det ente l kilomet er. "ndre af 
kluhbens ~,otionsroe re 09 . 309 -
tursroere har ["oel EIlIlIme dag. 

Der trak ke.s lod blende de del 
tagende klubber om en single
sculler og de med f lest point 
!"lar størst chanc e fOl at vin 
de. d.V. B. de store kl ubber. 

Vi pleje.r !It. tage denne del af 
dagen ret af slappe t . 

r s tadet tager vi. 03 den t.id. 
der skal til tor at få set os 
om l ... de i de forskellige IU'age 
... f Havnen og nar IH har lyst . 
r oe r vi hjem igen efter en 
daj Ug dag. 

TILMELDING: 
Ingen. MØd b l ot. op. 

BADEHOLD SÆTTES 
Samme tid som afgang. 

MEDBRlNG : 
Madpakke. 

AFGANG: 
LØRDAG n. 9 . MAJ 

KL.lO .OO 

DISTANCE : Ca. 20.km 

HJEMKOMST: K L. 15.00 17.00 



MANESKI NSTUR 
I MAJ 

Fred;sg d. 15. ~j blive.: 
dor chllnce [Ol' Ilt. kamille ud 
og dyrke lidt natte roning j 

fuldmånens ak_r, mens Øa lyse 
nætter endnu Ct unge. 

Hvorvidt turen går ind t kil 
nolerne. eller OØI ",a.n beslutter 
8 19 til at ro nordp~ er over · 
ladt til folk S egen vllje . Det 
vtqlige er &l !A lejlighed til 
iIIt opleve nlltteronJnqena tryl 
leri J fr ed og ro, _n" b.-,.\. 
aeJl~rne, vandskilØbeu\1iI! og 
lyStsejlerne sover rreda11gt 
IIjellll"e hos sig selv. 

Vi tinder et: godt. ated Ilt 
l~ge tll, drikker vore8 med
brllgte kaffe/t.e 00 apiaer den 
ligeledes medbrllgte hjem
raebl'lgte kllge. 

NAr vi har f6et nok af den 
lyse 90111111ernat oq daggryets 
første lys sA S/IIAt begynde r at 
melde si.g. vender 111 stavnen 
hj_ .. d. 

TJLMl!(.O ING 
Ingen. Mød blot op. 

aAOEHOLO SÆTTES : 
Sa~ tid 110m nfgang. 

AFGANG 
Mød op kl. 21.00. Vl roer 

"'f.ted. ligeså snart v1 na r 
Iilat. Wdehold. 

DISTANCE: 20 k~. 

HJEMKOMST : 
forventat hje",kOftlst t il DSR 

k1.02 - 03.00 

ROCltEf , Lise MCNam&C8 
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KANIN 
ORIENTERINGS 

MØDE 

Hvor lang er en lanqturshad ? 

Må udl~ndlnge tage s tyrma n05 -
ret i 08nmark ? 

" vad skor der "'ed en k anin. 
der ikke er døbt 7 

Hvordan sel k lubbens lov
bet.stede I'o - tøj ud lige nu ? 

01S88 og .:alle mulige llr\dre 
spørgs,dl kan du r:. besvaret. 
hvla du møder op pA vcranda~n 
( Indendøn; ) 

MANDAC D. 25. MAJ 
1992 KL. 20.00 

Her vJ1 rnoo1W111f1Or fra 111-
st rukt.1 on9 - , OIOtlon8-, .. otion_ 
og langtu r sudvalgene ~a~t ~u-
1.191118 enddft fra andre udvalg 
fOr[.U8 Jer det. vi anser for 
de vigtigste oplysninger . og 
I kan stU le alle de spotlrgs_A_ 
l, l k3n koawc i tanker 0010. 

Da det er ~and8g, vil der 
n~turli gvi8 v~rø kafte/ tho og 
kage. 

MOT ION + MØDE 
Orientering a. mulighe
derne 
Gennemgang af tr~inq9-
prograllllll8c 
Dannelse af hold 
Tildeling at tr~nere og 
både. 
And l'e !;Ipørgs~iH. 

TIRSDAG d. 5 MAJ 
KL. 20.00 I 
KONGES TUEN /~(' 



INDBYDELSE 

festligholdelsen af Dansk Sludcmcrronings J25-~rs jubilæum 
indledes med en 

RECEPTION 

lørdag den 23. maj 1992 kl. 15.00 

i DSR for klubbens medlemmer og indbudte gæ~ler. 

Efter slemningsfulli underholdning ved S0borg Symfoniorkester 
indledes receptionen med båded~b :lf vore nyanskaffelser, 
hvorefteJ vi Silmh:s lil en k l anretning i sa le n. 

Om aftenen arrangeres gnll-aClen fOl klubbens medlemmcl. 
De nne del af arrangementet kræver tilmeld ing (og bCIO:llingJ - hold 
oje med opslag i sJyngebauen. 

Jubilæumsudvalgct 

7 



1867 - DANSK STUDENTKRRONING - 199 2 

DSRg 125 Ars lødse19d~g fe jres IT.ed 

FESTMIDDAG 

fr-a kl. 18. 30, hvo)'; velkomstd!".ink sc)';veres .l. vestibulen. Middag 
J lostSIl Ion 10<1 . 19.00 beStileno1e af 3 retter mild, en halv fInske 
vin samt kaffe 09 l glas cognac / l i kør serveret p& verandaen cg 
tArra sserne. 

PRIS: 250, - pr. pel'lon. 

Tilmelding ske r vsd indsendel se t il eller lIflevering pA klubbens 
konto r al kuponen på bladets bag s Jd!'l . og kuponen S kal være kl ubbon 
i hænde senest onsdag d e n 27. ~a j 1992. 

Skr iftl ig bek r æftelse fra klub ben vedlagt girokort, el le r 
meddelelse om eventuel overtegnj IHJ, v ll blive ud91mdt snal6s t 
muligt og senest ca . 1. juni . Alle. tilme ldinger ekspederes i den 
rækkeføige. hvori de modtages. 

8etaling kun pr. giro under anvendelse a f det udsendte giro ko l·t. 

Sidste betalingsfrist er torsdag den 4. juni. h vor heløbet enten 
skal indbetal es på posthuset, eller girokupon skal "fsendes t il 
GiroBank. Posthusets I Gi roSa nks kvittering er adgangskort til 
festen. 

Af hensyn til festprogrammets gennemførelse er det besluttet. at 
der ikke holdes taler. bortset fra de få, der på forhAno er aft.alt 
med bestyrelsen. 

~~---

Medlemmer og ledsagere, som ikke deltager i festmiddagen. er 
velkomne ti l den efterfølgende dans i fes t salen fra kl. 23.00. 

B111etter @ kl· . 30. - pr . person kØbes på forhånd i baren eller 
vod indgangen. 

Påklædning: Smoking, klub j akke e ller 
anden festlig påkLEdning. 

Besty relsen byder olle hjertelig vo l kommen! 

8 



AKTIVITETSKALENDER 

MAJ 

2,fJ , 
7 

'! 

IO 

" " 
23 

Kolnel-fCg<lU~ 

BestYlcl5e$mOOe 
DeOlMSlfatir>1l af langlu~yeJ i 
Frill,lflsland kl IH JU 
lntlore.~1 kl 19. RospoJlcns Dag 
id IO 
u,vspnng>!Ur p~ Furc:.0tfl 
Måneskinstur k1. li 
M.lode: idt-opl.cg og Ily'",nkning 
mJcl1 (Ol langlurSfomugcn 
Recepti()u & Ol\kd.1b kJ. 15. 
Grillaflcn 

23.124. Dfffi - L-lur~inslruk10Jku,.,u~ 

Z5, Kaninoflcnlcflugsmooc 
26. Knnb- & sl ik ~ ftcn (v. L-ud\'al

gel) 
2B. T ur lil SlruC~rll.)nnSp3r~en kl 

!UO, 
Planla:gning~mll'<k fOl ?insc!u,(n 

29 n lserundcm",Jdil! kl. 11)- ~ ' 

10 Tw.;crundcn 2 
30Dl 1'I,'!vw<E,d Rcgau<I, s.;and LI1 ~"an 

Open. World ('up 

JUNI 

,. 
5. 
5,-l) 

12. 
13 
IJ '1-1 

" 
2U. 
20./21. 

23. 

1k~1}'!cls<:sm0dc 

Nattergolclur + middag 
Pinsc!angluI I del sydfynske Il!!;'" 
Måneskinstur Id . 22 
125-~ [s Jubi læumsfest 
LOUl~iana 

t'lanl:.cgn!l1 ~sm0dc for Roskilde 
Fjord-luren 
Saltholm/Sluscn kL J O 
L-tur i Rvsklldc .'jord/vikingcspil 
i Fr(dcrih~\lnd 
Scl. Hans-t\l r kL 16 

27J:!8. L-tUl Amager rundt 
28. 6;tlIt lu rlk.l;nlrin~",·cl~c 

2". jurI! - 25 Jul, L-lur M(j~kva - Scl. 
PCI,",~IIOI! 

Gymnastik i Maj 1992. 

TIrsdag KL 18.00·19.45 Gymnastik Ulla 

Onsdag Klo 18.00 - 19.30 Cøllenetics og Bettina 
low Impacl aetoblcs 

Torsdag Klo 18.00 - 19.30 Gymnastik Hanne 

Fredag Kl. 17.30 - 19.00 High Impact aerobh;:s Bettina 

9 



HJELMSJO KALDER 

P! gruJ'\dlag af SKlsre års erlaringer 
arrangeres del ,nSlllJlCtlOr\5-!lrænings-
1(18(1&181r) for både nye og erlarne (unge 
og gamlo) scutlo!,oere på HJelmsio 
~oddstadlon ved Oncelliunga i Sverige. 
OriløtlJung8 ligger ca 50 km fra ~Iel -
5.ngbo'g . og du kan derfor let komma 
dertIl på cykel; men der er også mange 
enøre Iransoortmultgheder. 

I den nys udkomne årbog for 1991 kan 
du læse om s!C!.te års 116" T uren r 
denne sæson o Iver fTUI'I<I sllge så god. 
og jeg garanterer, <lt au med !)Io! en ~;Ie 
personlig indsats v~ lære en masse nyt 
be, om (sculler)ronlng, men Sikkert ogs.å 
om meget andel. HVIS du Ikl(o I 'orvetlm 
nar scullerret, Ja, s.å har du dot eller en 
sådan tur, blot du kan svumme og har 
oennemg,!lot den looreTiskn del al 
OSA's styrmaMskursus. 

Det vII Ol ive roe; I sing:escul:er. dobbelt 
orno, dobbelfflrer og andre outtiggedlJ 
b..'de, og tier vil også I)Qve mU'IIJhad ror 
kajakronu'Q DCl bliver en akltVtlet under 
MonON.. Hil S <lu hat lysl III al 
IOfbedre din :eknik. har Iysl III al ro 
slærkt ag mAske endda overveter al 
dyrke Io;apronlng. så er dene 111!lUdot III 
dig . 001 tllill8r nu ,kl<e kun ronmg. og 
der er rige muligheder lor anden 
k!rætsudovelse sAsorn svømning. 
springa I skagen. bowling. tenniS ag 
(mlni)gol'. Og (lel bliver heller Iklto kun 
Idlæl. men det er primært op 1,1 dtl lta -
gerne. . 

TIdsrammen for opholdet I Hjelrnsjo er 
de 2 fo rste uger al- august (ugo 32 og 
33) med startlordag O. , . og slutl0/dag 
d. 15. august eller måske sono8g d. 16. 
Du kan de:tage i hele perioden. I en 
uge. 'en weekend eller . som del passer 
dig. Men JO længere l id Io Slorro ud
byI1 • . 
Pr,s pr. dag kendes i~ke pi Del alhæn-
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ger af de tagertallel . men sidste år 
belob del SI9 bl ca 100.- kr.J dogl'l/ 
person exel. persontransport Vr. 

Folg med på opslagstavlen, slyngelstu 
en. hvor def også lIllIlære en tllmel
dingsiisIC. som I lorsle omgang Ikke er 
bindende. men kun orienlereflØe. Hvis 
(nteressen er meget slor. bilIler Der må 
ske adgangsbegrænsning. Jeg vil be
tragte 20 delIagere på en gang som cel 
aDsoluM maksunum. De lorsle på 
lisle-n har naturligIIIS fortrinsret. 

Mogens Haul 

RUSTFJERN E R
KURSUS FOR NYE 
STYRMÆND FRA 91 

Genopfriskning a( k~~ndoer. 
till.gnlng og manøvrellng m.m 

Kurset. afholdes 

SØNDAG d . 3. "AJ KL . 10 . 00 

1'llnreldlnQ pA lløten j Slyn
gelstuen . 
Eventuello overskydende kan 
koø.rne p6 et hOld 

TORSDAG d . 7 . KAJ KL . 17.00 

Bjarne Engell 



AKTIVITETS
KALENDER FOR 
LANGTURE 1992 
19. maj ~~p. om ide-op

leq og nyt.nk
nino inden ror 
langturspl&nlaq
nJnyen . 

23 - 2 4 . 111.0) L •• n 9 t u r II • 
tnstruktør~ursu~ 

26. 1Il1lJ Knob- 00 5:tikef
ten 1. klubben 

28. mil j Pl~II,JoII!)njngs-øde 
OØI Pinsoturen 

5 - a. juni PINSEN :t."ngtur 
I det syd tyl'lske 
Ø-M" . 

lb. JunL plonl<IIIQllInglllllØde 
Oll! luren I ROIiI 
kilde Fjord. 

20 - ll.juni Langtur i Ros
kilde FJord / 
Vikinoespd 1 
Freder J lu58und 

27 - 28.Jun1 LanQtu~ ,,-,ger 
rundt 

29 ju"I - 25. j uli : Lanotur 
Rusl'lnd!Vor Sct. 
Petersborg_ 

5 - 26 . Juli (de ke 2. au
gust) Langtur i 
~lllanct i Sve
rigo 

6 - 19. ,ul1 Langtur p4 Lll1'1-
(jordol'l l rur 
rundt 

IO - 12 lu l t Langtur 1 omr!-
det N~stvedl 
Skal 8kør 

8 - 9. 8ug. Langtur til Sl'Ilt 
holm vi ... f'lsk
tort.t. 
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LANGTURS 
MATERIELLET 

En af torud~tnlngerne fOT lit 

kunne tage pli langtur er. tit 
materiellet - ud over- b~dene 
er- i ol'"den. 
Langtur-9udvalget n~r d~rfor I 

vinterens lØb genne_ooAer alt 
",ateriel. Teltene er for all 
stOl'" del blevet supp leret mod 
nye og de gara l e og b rugbare er· 
repareret og i mpc~nere t, 

VI har før manglet tranlia I 
stO~SÆt, sA antallet er l år 
blevet fordoblot. 

NB. På nogle 10ngtul·e hEIl der 
v.t·et probleflllH med opbev"r l n 
gen af epritfh:ikfu:nc til 
tranglla - s atlcne, hvo rfor der 
er IndkØbt noglp. behold~re "f 
letnletal spcciel t berec;lnet ti I 
opbevaring af aprlt på f. eks. 
lang ture. 

...ntalle.t Il f gasblus er 11Qelll · 
des fordoblet og efterset. 
VandDel,olderne 61'" I'IU" el t"r 
set og det et indkØbt nye su
l ide se",,,uO!nk loppe li ge fe l t!'lP" 
der. 

Ligelede9 er enteilet af fen
dele og båderuller 4 pøller I 
suppleret og efterset I lappet 
[ar huller. 

Vor e g3 .. le Øladkasaer he r kendt 
bedre dage . hVOl"for der olIr 
konur.et 6 nye . 

Hel~ ~rklvet er 9~nne~~et og 
dOr:" er ryddet op 1. "lIe k8S 
lJer. 

Dette bevi l ker, at det e l let
tere 00 mere overIlkup,;l iqt !!It 
benytte lengturSlfletcrlel1ct 
m~n blDr egs! t li skynde den 
enkelte tU at PII S88 godt pb 
langt·urslTlaterlellet og 1"'990 
det p~ pl"d~ uf ter brug. 

I.. .. 'se Wred"'tr<6Oll 



NYE VI S IONER 
FOR LANGTURS 
RONINGEN 

FOlnyel.\UI oy Vl~lUIlf:j 1 \lllll;Jl l 
fOl" l ang tu l"s r onlngen Ol" nød
vendtg. 

Hvordan undgA r Vl f. eks. 
at det kun er de " gllrale- 00 
e rfarne langtur' E"oe.rl!, SOØl 
deltager I langtunUle og hvo r 
dan inddr.o~r man de nye, Ikke 
s A 1"utln6r.<1. '? 

Sk~t D$R a6tv~ me re po!! utracH 
t10ne11e tU[C og ar der ba g i ' 
ror a t arbe j de med f ondsm i cHer 
i langturerev i ? 

O&tt.e er b lo t nogle af "'~, 
neme. so~ s kal d lskutercs på 
ouøder 

TI RSDAG d . 19. HAJ 

KL . ;ZO. OO 

J KOrt GESTU&H 

Har du (ltirfor lyst tU at del
tage 1 møde t og h~r du v~81o
ne!; for larn,jtursr onlngen s å 
"ød op og afg iv{ d iskuter de 
nye tankaT . 

wlJse wredstrq,m 
Lo'u lOtu Tsrochef 

OM ST IK OG KNOB 

Kender du dot at vace l tvivl 
om, hvordan m"o fortøJe l" en 
bAd med det r lgtigo sti k e ll e r 
hvo l ' dan man Clger- et stykk e t OY 
med ot tyndere -mOd hvor6a n EH 
det nu, Jeg gør 1" - princ i p
"., 1 

l.8n9tu~'8udv~lgut afholder en 
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TIRSDAG d , 26, .. J 

Kl. . 20 . 00 

I 1o(0NG~STU EH 

Her vl 1 er f arne brugere 09 
lil' leru uII,dlll vl~u I \161lULJ" t.k ... 
teknik og praktik f or nye so. 
g8r.11e n)~re, kaniuer . 0lIl ~r 
t~r ne l ang tursroere. 

Er du der ror in teres ser et. s A 
mød op ! fA an hyggelig atten 
ud af d et og I_rik I geno p frl ek 
samtid ig en vigtig teknik, v~ 
alle brug ( or. 

DET NYE 
LANGTURS 
REGLEMENT 

Som du sikkert h~ r lÆst her 1 
bladet, var Hovedge.nera l f o r 
s am lingen ikke. en ubetil\get 
succes. 

~le f Ol'sleg blev dog ved 
t.aget. 
f.eks. fik vi et ny t. langturs
re<Jlement. En a f de v.8&nt11g 
ste Ændr inger 1 detta s et i 
f orhol d ti l det hldrldlQe reg 
lement e r . at vl - hvis alle 
forudsaetninger er o pfy ldt - iliA 
s ette over bugte r, vige sundo 
09 (Jorde ",ed en b redOe på 5 
kll1 (s tørste lIfstand tU land 
l,S lu" l ",od de hJdtige 4 km 
( :1. km). 

Derte bety<!ø r f. e ks. , at der 
~kke ska l d ~ spensa tlon til ~t 
r o t.i l rI",kfortet; men hvor 
de l stadiQ anbefales at [ O tU 
SalthOlm via Nord(6 RØ!!!'! 
fyret. 



OSRS langturs reglement bygger 
på 09 Indenolder se lvføl gelig 
DYfR. nye. r .. gle.r; ...en hvor OSR 
• S~ Nonge and re klubber ~d 
acc~pt fra DF fR - opfatte r , at 
r.eka. svØ4Wneducltghedllll e r 
del of ~elve I o -retten, hvor 
!or en attestation J f o rbin
do l se med r o- ret ten or no k set 
t fOl' ho ld t il lI'mgtu r e . 

For &t ingen sKal "ill-re j 

t;vl,,1 0111 dot nye DFf R- regle 
_nt, er det te opsUot i både
hallen. 

OSRs eget hm9tut"sreglenoent er 
SOfll f.lger: 

"' r."lIgture 

TW" tf, der Il tt"~kker sig ud ov er 
611 dag, sam t l"n9ture kneve r 
.lnsøg-nJng p.4 cn sæl' llg bl .iII 
ket. Afisøgn ingefi skal godken 
des a r langturs r ocheren. i nden 
turer. pAbe9!1ndes. l!ndagsture . 
der udgdr rrd klubhuset . kræ
v(u' dog i kke ikke afisogn1ng. 
DFrRs JdJ1qturs r og leeent e r 
g...J d end e r or klubbfm . 
So. langtur betra9tes enhver 
tur , der gAt ud over klubbens 
dag11 ge ro-omr~de. 

POT kd ja k ture gælder rolgendo 
s p6cieJJc regler: 
Enhver " ajak skal v ,ere {Ol" 
syn~t ,~~u overtræk Dg e" fin 
ne foruden r or aL Der udover 
ska.J der 1. bolden rorertndds 
l"as(qjort ø s oredsk<lb og Toer en 
.~ kiJl medbringe redn l ngs"es t . 

HOl det ar r angerer se lv tralls· 
por t at bAde og ~taler selv 
pdløbne udg l tte r herved, 8jde 
og "'a~erLt'1 skal bringas II]e_ 
um.Ldde lb.ut efter turens <tf· 
s lut n ing. ~ 

Lasse Wre<lstrøm 
I,ang tu r ørochef 

Tag e t i looke- n'e d lem Ined til 

INTRO FEST 
RO$PQrtp.ns d~g kan passende 
afslu ttes oned en Illindre fest 
l klubhuset. 'tag bare en ve.n / 
veninde~. ~ Ikke er -ad . 
10111 (endnu). De r ko_r nok 
100 - 200 and rQ og der bliver 
mulighed f or at ae klubl>8n 
under .. ere festl ige f otlQe r end 
un(!o r de kolde b1. .. s ende ln· 
st ruktionS8 ftener i apr il. 

MIDDAG 
ABEN BAR 

MUS IK 
DANS 

Hold e j e med o ps lag ! Slyn~ 

g el S tuen. 
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Lise ~Na.l!lar" 
MotlonsrOC"'li/. f 



INERTIENS LOV ANVENDT PÅ DSR 

Nogle håIdø an~reb på den nl.J llæreocle 
overstytmand 9lver mig anledning hl at 
fremdrage træk af Styrmandslaugats 
nlsto,.e, dent/landl dels opfindelse 

Det OIev danM[ sidst I halvtredserne 
som reilkl>on på døn daværende be
styrelses manglende aktivitet Inden for 
den selskabeliGe del af klubbens vil1le: 

"Til fremme I'f klublIV9t pA 1. sal.' 

Nogle aktive medlemmer arrangerede 
fester og sammenkomster og lynhurtigt 
olev ctissa parsoner selv bestyrelse. 
Dermed var formålet nået og lauge! I 
princippet overllod'9l. 

Men Ine'lIens lov gælder også i OSA. 
Laugel for etsa"e, r.ærmest som en 
spag. Jeg var selv overstyrmand et ål 
uden al Vide del, fØf Jeg blev afsat. r.1an 
kan jo kun Sidde aet år 

Kontingentet gik og går hovedsage:lgt til 
ol p! generalforsamlingen . E'l enkalt 
gang er re:>terne brugt III. tænk 6n 
gang, styrmandspuder. 

På et vist tidspunkt var et af vores 
æresmeolemmer overstyllTland Han 
har en mere somandsmæssig baggrund 
end ae fleste roere, nemlig som med
lem af del manl1me hjemmeværn, og 
han indførte med held sædvanerne 
derfra, de6blanclt kar1oHe!mos 30m 
novedret mea ·mandelgave" til den, der 
landt kodstumpen, 
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Hans JOviale og underholdende delta
gelse I disse sammenkomster med 
belegneisen "Blåt ø je" fortsatte i mange 
Ar og ·cement" vil ulosellgl være IInynel 
III hans navn. 

Nu har Aage Bang Ibel andre Interes
ser; men lauget fortsæner I samme rill a. 
Det er blevel et i luften frilhængende 
gespenst, som kan bruges til hl/ad som 
helst, bare man er opfindsom nok og 
bare del har nogen relo'iBns l il klublivet 
Denne passus om 1 sal ~an 'il Vist se 
bon fra nu 30 år efter. 

Derfor, kære venner, hæld cementen ud 
af ørerne og skeb noget nyt. Det med 
traditionerne lian i rende mig I, det er 
noget. man snakker om. når det ikke 
længere er der 

M,m må vist Indrømme, at adlærds
monstrel I DSR er o.1\de 'ON 'tTet og 
IONirrende. Mange nOQ1eposter er ber.at 
af n~e medlemmer, der kun tlar næsten 
lige så nye mennesker al stone 5'g III 

Jeg har hort ryg ter om, at udformningen 
al det aktuelle ' BIAt 01e" tlavde hah 
neget at gore med den sædvanlige for 
sene fi lmeldmg. 

Vi skal nok pro~e al finde på f10get 
mere originalt og bede "de tadeIlde 
medlemmer om al holde rorel dybere I 
'ianaet. 

Mlllkel 



Ana vn.redaktø.: Mette Bo1'I c he,.- Jensen-Gl. Klo1'1usd1l1sb: ovej 4 (i 4 
2730 lIedev-Tlf. 44 9 4 32 5 0 

T"-yk : Off s et3. 49 13 Horsl unde Oplag : 1200 eks . 
1'idafn.s t for l nd \;reg U l nif:s:e nummer e..- s ø ndag d. 10 . MA J 

ADRESSE LISTE 
O~nske ~tudenters ROklub St r dndvænget S5 
2100 København 0 Pos tgiro 500 3 4 66 

Telefo n ( Kø~ken og Kontor I : 39 29 63 25 
MEDLEMSTELEFON (Go . de.oae og BAdhdI) : 3 1 18 58 1 1 

Fo.llland 

Henning- R<lI!I",use ... n 
NOlma a voj 14 st . 
2000 F,.-ede,.- lk9bur~ 

3 1 464767 

Kapronlnqsch.!~ 

Re ine. Mode$t 
Vl nkelve j 1 4A st.th 
2800 Lyngby 
42 8 7 32 03 

Langtu.s rocnef 

L4sse Wredst.øm 
Skt. Pa ula Pl. l ,3.tn 
1314 ftbnvn K . 
331119 18 

Hus[or-valtor 

Mogens Haut 
St..-andv....,get 55 
2100 København 0 
31298499 

KlIsserer 

Joh .'! n Frydend ... hl 
t::ngbllldu,m 27 
2830 V1'Uln 
42 e~ 8~ O ~ 

fl.nn Klttel"'ann 
LanQ~if:r VII/nga 22 
3500 VÆr I øse 
4447 44 30 

Kontingcntk&s~9Ter 

Kun s kriftl ige henv . 
DSR, S trandvænget 55 
2100 Københ ... vn 0 
At t: KontingentkaSIi. 

Køgemeste r 

Susanne Age rsndp 
H.C.0rs t e dsvej 63 
1879 rrd~H"9. C 
3 1 36 S8 05 

OR [EN'rERJ NGSS EK'T JONEN 

1101'1 ", 10 C l a usen 
~ngo l .bor~veJ 44 
2800 l-ynUbV 
42 8e Sø Bf, 

Ni s C. J. Schmi d t. 
Hvedeve j 14 Elt. 
2700 8røn~'høJ 
31 28 48 71 
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Sek retÆ r-

Senta Tho l "'t rup 
øste..- AJ le 25.1j 1:)9 
21 00 K<t>ben".avo ø 
31262 1 8 4 

InSt rukt1onsr~ 

Michael H.'!nsen 
Fredensgade 5, 
2200 København N 
3 135 34 55 

Ka prvni ng Sudva l g 

Tei s P . Hansen 
31208096 
Vibeke 0 s te..-gaard 
31 39 08 84 

Mo Uonsroche f 

Li " e MClII8ma rc. 
Hørs holmsg a de 160,J 
2200 Købenn8vn N 
JS 62 11 99 

Johnn Fr ydend ahl 
Enqbakken 27 
2830 Virum 
4 2 65 86 05 

~blic Re l ation!! 

Ole KaRlme r s gArd 
vardegade 24 , l.tv 
21 00 København ø 
31 4 253 60 



Jeg tilmelder ~ig her_ed OSHs JUeILÆU~SfEST . 
lørdag den 13. Juni 1992. 

Eventuøl leds ager; 

~,~"c,CO~,Cb::-:oo-:::,~,C.C"-e:-,-.-.C,:-. C'-.-:bo:-'-·d::-:p~,C.-nC.Cn:-) 

TellilronnuJMler 

Kuponen bede.!!. snarest ",uligt Indsendt: ellec aflever et 
J en ku',er t til OSR. Strandv~get 55. 2 100 København 
0, _r ket ØJubJ la!ulIIsfest Ø, 

Bem .. rk, at tilmeld inge rne e k spede re. 1 den !'4!kkefø l
ge, hvori de modtGges. 

Kuponen skal være k lUbben I h.,..de senest on$d~g den 
27, ",ej, 

Bet:<llln~ ske.r pr. qlro e f ter lI'.udtagelse af klubbens 
bekc.ftelse af t ilmeldingen. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 5 • JUNI 1992 • 60. ÅRG. 

DSR fejrede første afdeling af det store jubilæumsår 
med badedåb og ;-eception den 23. maj. Her et glimt 

fra festlighederne . Læs mere i næste nummer. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Aktivitet . leder v. Formand: Henning ............................ side 

)"lotion Plus er gået i bådene & om at arrangere langture .......... side 

Med PIOTR i Polen af Mette Bacher ............................... side 

I\.beot brev til formanden v. MikkeL .............................. side 

Motionsroning i juni og roet - og hv,,' så? Tina liansen .......... side 

Oplysningskort (or langture. Lasse Wredstrøm ............ , ..... ,. sidE 

Kølnervand 1 Det har vore kaproere også prøvet! Mette BBcher ... side 

5-9 

10 

11 

13-14 

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 kvartalsvist forud via giro. Ved over
skridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort 
fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og 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 DSR's girokonto nr. 5003466 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 interesse gemme 
girokvi tteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes 
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion 
vil fØrst finde sted ved en restance svarende til ~ - l års 
kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved 
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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Aktivitet 

Kampen om OL-pladserne er gået ind 
i sin afgørende fase. Udtagelserne sker 
ved regattaerne i Kiiln, på Bagsværd og 
i Luzern. Køln er afviklet i begyndelsen 
af maj, - og hvad blev så resultatet? 
Danmarks Racenter mødte med to bud 
på kandidater, en tung otter og en da
medobbeltfirer. 
Otteren klarede sig godt og må stadig 
betragtes som et seriøst bud. Damerne 
gik det mindre godt, så de skal virkelig 
vise noget ved de næste regattaer. 
Også DSR har kandidater. En dobbelt
sculler roet af Henning Juul og Jesper 
Engelbrecht, Mette Bloch i singlesculler 
og Morten Tibian i singlesculler. 
Dobbeltsculleren roede begge dage 
overbevisende, hvilket absolut giver håb 
om udtagelse. 
Mette kom ikke i finalen, så spørgs
målet, om hun kan klare den tunge 
klasse, står stadig åbent. Vi håber na
turligvis, men ellers regner jeg da med 
at se Mette til letvægts-VM i Montreal. 
Morten Tibian roede virkeligt godt, så 
det bliver spændende at se resultaterne 
på Bagsværd sidste weekend i maj. 

Også på andre områder, er vi kommet 
i gang. Instruktionen går øjensynlig 
godt. I skrivende stund er der kommet 
nær 150 nye kaniner. Instruktørerne er 
ved godt mod, så mon ikke det lykkes 
at få dem alle (og flere til) instrueret? 
Som noget nyt forsøger kanin udvalget 
at aktivere de nye kaniner omkring 
køkkenet, således a der er betjening 
mandag og onsdag. Jeg håber, at dette 
vil bringe frivillige fremover, således at 
den frivillighed, jeg efterlyste i sidste 
leder, måske begynder at vise sig. 

Motion+ er på banen igen. Har du et 
ønske om at dyrke motion på et lidt 
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højere plan end hyggeturene, men 
stadig ikke ro egentlig kaproning, så 
mød op tirsdag eller torsdag og tal med 
Bjarne Engell. 

Det er lykkedes at nyt materiel i år. dels 
som gaver fra Ree's Legat, DSR's ven
ner og DSR's bådeværft og dels ved 
egenfinanciering. 
kaproerne har fået 3 singlescullere, 2 
dobbeltscullere og en dobbeltfirer. 

Molionsafdelingen har fået en dobbell
loer og en dobbeltfirer. Begge gigbåde, 
som jeg håber må blive til glæde for de, 
der ønsker lidi fart over malianslurene. 

Kajakroerne har 4 kajakker lil dåb. 

Disse nyanskaffelser i forening med det 
restaureringsarbejde, der foregår, skulle 
få vor bådepark op på et niveau, der 
strækker til såvel den eksisterende 
medlemsskare som til de mange nytil
komne medlemmer. 

De, der kommer i klubben, vil have be
mærket, at der er skel en større istand
sættelse af indgangs- og garderobe
området. Dette har været muligt på 
grund af en slor gave fra Krista og Vig
go Pedersens Fond i anledning af jubi
læet. 

Og lil sidst: Husk nu langlurene i som
mer. Lasse står klar med råd og vejled
ning til såvel nye som gamle langturs
roere. 

Henning. 



MOTION PLUS ER 
GAETI SADENE ! 
På mødet tirsdag d. S. maj mødte der 
tilstrækkeligt med interesserede til, at vi 
kunne sætte 2 fuldtallige 4-hold, et 
herre-hold og et damehold. 

Disse to hold aftalte indbyrdes at træne 
hver tirsdag og torsdag. 

Senere er der kommet nye inter
esserede til og truffet flere aftaler, så 
der nu også er et damehold, som 
træner hver torsdag. 

Trænere er Bjarne Engell på tirsdage 
og Jesper Andersen på torsdage. 

Susanne Agersnap instruerer i brug af 
kaproningsmateriel, såvel bådbe
handling som ro-teknik. 

Gorm Knudsen står til rådighed for de, 
der gerne vil have rettet fejl i deres ro
tag i kageroningstempo ("Frederiksberg 
Have") evt. med en ganske kort pause 
i Skovshoved Roklubs ualmindelig 
velforsynede cafeteria. 

Mogens Haut vil, når vandet i havnen er 
kommet op på badetemperatur, tage sig 
af scullerinstruktion og roning i gig
otter. 

Vi vil naturligvis tilstræbe at bevare de 
faste hold så vidt muligt, men der VII 
sandsynligvIs ofte være åbne pladser I 
bådene, som VI vil søge besat med 
roere, der endnu ikke har besluttet sig 
for at dyrke motion +. På denne måde 
forventer vi at udVide kundekredsen 
efte rhånd en. 

MOTION PLUS TRÆNERNE 
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OM AT ARRANGERE 
LANGTURE 

Der er opsat et danmarkskort i Slyn
gelstuen, hvorpå der er indtegnet alle 
roklubber tilsluttet DFfR. 

Ved planlægning af en langtur kan man 
således se, hvor i landet der kan lånes 
både eller i hvilke klubber man kan 
overnatte. 

Brug kortet, når du planlægger en tur 
eller brug det som udgangspunkt for din 
planlægning. 

Er du i tvivl om noget eller mangler du 
hjælp til planlægning af en tur, så kon
takt mig enten i klubben eller privat. 

Lasse Wredstrøm 
Langtursrochef 



MED PIOTR I POLEN 

Læs, hvordan OSRs kaproere prøvede at 
leve på polsk i PÅSKEN !H 

!!.ret:s påskeæg med indhold til DSRs kaproere var et ti dages 
træningsophold i Szezecin i Polen. 
Man fik oplyst at vi skulle mØdes på Langelinjekaj, men det viste sig, 
da afrejsens time var kommet, at der IKKE sejlede nogen færge til Palen 
fra Langelinjekajenl Den aften lå tågen tillige meget tæt over 
Københavns Havn, så der blev åndet lettet op, da alle pli. et tidspunkt 
fandt ud af, at færgen til Swinoujscie sejlede fra Nordre Toldbod. 

Allerede ombord kunne vi stifte bekendtskab med det: noget anderledes 
prisniveau. Deres udsendte med romakker bestilte i restauranten to 
rett:er mad hver samt: en hel flaske Liebfraumilch, der var perlende 
frisk og kølig. Pris 133,- alt inclusivel 

Der var bestilt kahytter til DSRs deltagere, hvilket gav Vlsse 
problemer for vore (næsten) 2-meter fyre. Sengene var bare 190 cm. 
lange og hvad gør man, nAr man måler derover? 
Herrerne måtte krølle sig sammen i de minimale kahytter, hvor blot 
små armbevægelser bet:ød fare for lemlæstelse af værelsesk.ammeraterne. 
Dagen efter kunne alle passagererne se, hvordan vore hØj e drenge 
frydede sig over atter at kunne folde sig ud i al deres magt og vælde, 
selvom de konstant var til fare for lamper og sprinkleranlæg i færgens 
loft. 

Som bådtransportør kalluner man ofte ud for lidt af hvert, og jeg var 
glad over at have prøvet bådtransport i et østland før. Det tager tid, 
meget tid, før man endelig kommer igennem tolden, selvom tolderne er 
blevet meget mere large mht. diverse papirer, aber Or~~ung muss seinl 

så langt, så godt. 
vi blev t:otalt og aldeles overrumplet, da vi endelig kunne rulle ud 
fra told-området. 
To fyre kom gående hen mod bilen. Den ene havde et kort i hånden, hvad 
vi "dunune Danen" med det samme tolkede som: Manden kan ikke finde vej, 
hjælp ham! 
venlige som vi var, rullede vi selVfØlgelig vinduet ned. Den anden 
herre var også overordentlig flink, for han gav sig til at pudse 
forruden pil. bilen, hvilket egent:lig ikke var nødvendigt. Inden vi fik 
set: os om, var vi et kort over Polen og en ren forrude rigere - men 
SO kr. fattigere l 
Den eneste trøst for os var, at manden modtog vores penge i en hånd, 
der var spækket med danske tyvere, så vi var vist hverken de første, 
eneste eller sidste naive danskere den dag! 
Det: var prøvelse nummer eins. Den næste var de polske landeveje, der 
ikke just er velegnet til transport af vort kostbare materiel. 
Aldrig har jeg set sA store fordybninger og huller i vejbanen som her. 
Nu skulle vi "bare" køre 100 km, men vi nåede dog velbeholdne, omend 
lettere mørbanket til roklubben i szezecin. 
Ønsker nogle af DSRs medlemmer, efter at have læst denne fantastiske 
beretning, at smutte en tur til Polen og Szezecin, kan følgende få 
facts fortælles: 
Szezecin er hovedstaden i det vestlige 
bor i Szezecin, der er Polens største 
Verdenskrig blev byen næsten fuldstændig 
befolkningen fordrevet. Den gamle bydel 
hvilket vi kunne se, da vores chauffør 
robanen, kørte ad forskellige ruter li 

Pommern. 390.000 indbyggere 
havneby. I slutningen af 2. 
ødelagt og den tyske del af 
er næsten helt forsvundet, 

hver gang, vi skulle til 



Plads nok? Tjah ..... 

Fv Lars Olsen. Niels t-"iyldaget

og Teis Palle I-iansen 
«:'( r,C'~( 

Roklubben Szezec.in 
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Samtlige DSRs deltagere boede på et sport:shotel, ti minutters kØrsel 
fra ronanen. Under hele perioden var lejet en bus med en alletiders 
chauffØr, der gjorde alt for os. 
Roklubben lå på en lille ø i havnen og lignede næsten en tro kopi af 
operahuset i Sidney. Måske det er fra Szezecin, Utzon har fået ideen 
til dette specielle bygningsværk? 

Træningspassene foregik to gange daglig. Første gang kl. 9.00, hvor 
det normalt drejede sig om tolv kilometers roning og igen om 
eftermiddagen kl. 16.00, hvor man skulle ro seksten kilometer. 
Selve farvandet, bortset fra havne området , kunne godt ligne Gøta Elven, 
hvis nogle af medlemmerne har stiftet bekendtskab med den. Mulighederne 
for at ro, selvom vejret var dårligt, var talrige. Flere bifloder i 
forskellige retninger betØd, at del altid var mulighed for at ligge 
i læ og træne·, hvilket jo er en klar fordel i de noget, vejrmæssigt 
set ustabile forårsmåneder. 

En kaproningsbane er også at finde her. Til den skulle man ro ca. 6 
kilometer fra udgangspunktet og for at komme over på banen måtte 
samtlige under en lav bro. Roerne måtte hver gang lægge sig helt ned 
i båden og trække årerne noget ind, hvilket betØd visse vanskeligheder 
for enkelte af vore deltagere. 'En prøvede f.eks. krabbemetoden, hvor 
man siddende oprejst i båden, krabber sig igennem med hænderne. Denne 
metode er opt:aget på video, hvilket: vi kan glæde os til at se om nogle 
måneder, når det er mørkt, surt og koldt udenfor. 
Krabbernetoden (ej Katrin Krabbe, host! l fungerede da også helt fint 
indtil den dag, det var højvande, hvilket vor roer IKKE havde taget 
højde for. Han knaldede baghovedet ind i broen, blev slået ned i båden 
og faldt udenbords, hvilket vi desværre IKKE har på video. Broen holdt, 
men det gjorde båden ikke. Alt kan gudskelov repareres og vor helt 
er siden blevet set på Bagsværd Sø, der ikke just: er kendt for sine 
hovedhøje broer! 

Hjemmefra havde flere af roerne medbragt mange nødvendige ting, for 
tænk hvis der nu ikke var mad nok! Man hører j o så meget og E r a 
forældrene blev man advaret om, at der nok var ligeså meget 
fødevareknaphed som under 2. Verdenskrig. Det skortede ikke på gode 
råd inden rejsen. Al skepsis blev gjort til skamme, for vi fik mad 
nok, omend lidt ensformig, idet der hver dag var kartoffelmos t il 
kødretten. vi opnåede dog en enkelt dag at få pasta, hvilket alle satte 
stor pris på. 
Nok var der ikke 
overflødighedshorn af 
af kØdvarer var mange. 

bugnende slagterbutikker som her i vores 
delikatessebutikker , men muligheder for indkØb 

Vi oplevede flere danskimporterede varer. Ferskener på dåse, Eventyr-is 
med danske tekster og indenfor beklædning var det heller ikke unormalt 
at støde på sportstøj af dansk fabrikat. 
Det eneste, vi stod lidt uforstående o .... er :for var toiletsituationen 
på hotellet. Man skulle åbenbart spare på papiret, for a t få udlevet 
nyt, når man afleverede en torn rulle, var ikke noget vi bare sådan 
lige kunne få af de uforstående receptionsdamer. Måske man bruger 
papiret på begge sider i Polen? på vores faste indkøbsture var det 
derfor et must at kØbe et par ruller toiletpapir med hjem til hotellet. 
Det kan iøvrigt varmt tilrådes at man tager toiletpapir med hjemmefra, 
da det polske nærmest er som sandpapir! 
Jeg tror hotellets ansatte åndede lettet op da vi droq afsted. om ikke 
andet for at slippe for at ordne tilstoppede WC-kummer! 

så. 
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0v-erst - PIOTR! 

Nederst: Pigerne alene i byen 
Fv - Car-nilla. Mette & Ditte 
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Det e r nu olevcL legaliseret aL veksle på gaderne. Et par gange blev 
de kvindelige roere forfulgt af skumle mandspersoner inåe i Szezecin. 
Det drejede sig hovedsageligt om gadevekselerere. der ikke skyede noget 
middel for at få kontakt. Vl blev oven~købet forfulgt ind i butikkerne 
og blev her tilbudt nogle vilde kurser, hvorefter man straks fattede 
mistanke. Vi klarede fr~sag og fulgtes klogeligt ad. Hvilken 
mandsperson tør iøvrl gt være ubehagelig overfor to kvindelige roere 
på henholdsvis 183- og 184 cm højde? Damerne havde af slkkerhedsmæssige 
årsager valgt at tage Britta Graae med på de dagllge lndkøbsture. Med 
sine 167 cm skabte hun megen respekt og gjcrde ALT for at passe på 
sine "småpiger". 

En enkelt aften havde en anden af de kvindellge deltagere valgt at 
se byen by nigh~, men efter en lØftet pegefinger fra Waldemar Chabior, 
fulgtes man altid ad - og især efter mørkets frembrud. 
De~te blev taget så bogstaveligt, at. især en enkelt aften st.år stærkt 
printet i undertegnedes hukommelse. 
De to høje damer m. Britta Graae, var efter en rap bytur på vej tilbage 
tii hotellet. Mod os kommer de tre, noget yngre, kvindelige deltagere 
på vej ud i byen. Femogtyve meter efter kom DSRs herreafdeling 
slentrenåe. De fyldte hele det brede fortorv , hvilket jo er klart ~ 
når man efter blot få års træning får ladeportbrede skuldre og 
muskelsvulmende overarme_ Jo, vore tre ungmøer var i sikker f(h)avn 
på by turen. Yderligere femogtyve meter bag flokken trillede en dansk 
l.ndregistreret bil med blinkeren tændt! Overbodyg-uard Waldemar med 
underbodyguard Per, der skulle efterkontrolle.re om alt gik .cigtigt 
til, når deres roere blev sluppet løs i byen! 

Per fik iøvr igt tilnavnet Piotr af en af klubbens trænere, der i 
Wodka-tågerne havde svært ved at udtale navnet: PER. såvidt vi ved 
er navnet: PIOTR det samme som: PJORT på dansk~ 

Trænet blev der, meget, og på en intensiv træningslejr af længere 
varighed kan man godt ko.mme ud for lejrkuller , når man får nok af 
hinanden. Por at det hele ikke skulle ende i bar roning - gik det. meste 
af Elokken i biffen midt i påskeugen. Spielberg-filmen "HOOK" var nået 
til Polen og til beroligelse for læserne, var filmen IKKE synkroniseret 
men forsynet med polske undertekster, hvi lket man godt kunne blive 
lidt forvirret over _ Det polske sprog ligner umiddelbart ikke tysk 
eller engelsk, så når man skulle shoppe blev fingersproget flittigt 
benyt.tet. 

En enkelt eftermiddag var afsat t il fridag, hvor ALLE selvfølgelig 
skulle ud at se, om det kunne beeale sig at købe nogeL med hjem til 
sig selv eller til kæresten. 
De kvindelige roere fandt hurtig ud af, at ravsmykker var utroligt 
billige i Szezecin, og der var utallige smykker i alle varianter og 
seørrelser at vælge af. Der blev brugt mange timer i srnykkebutikkerne 
og aftenerne på værelserne blev blandt andet brugt til at sammenligne 
fundene. Yderligere købte de fleste roere indspillede kassettebAnd 
med hjem, idet piratbAndene kostede 6 Dkr. pr. sek.! 

Alt får en ende også en intensiv træningslejr. Nogle benyttede sidste 
træningspas til at ro over på en biflod, der var tæt besat af svaner. 
Jeg tror svanerne er glade for, at der er et helt år til de danske 
roere dukker op igen og gør deres territorier usikre. 
Det var storm, da vi rej ste fra szezecin og hvilke kvaler. det siden 
kunne volde os opdagede vi, da vi kom ombord på færgen. Brækposerne 
hang parate på gangene og der var uddeling af gratis søsygetabletter , 
der for enkeltes vedkommende allerede havde en søvndyssende virkning 
under indt.agelsen af den varme aftensmad p! færgen, men det kan roerne 
altid selv forklare nærmere om. 
Følgende var med: Camilla Rohde, Mette Andersen med romakker Ditte 
fra LOR, Stinne Pet.ersen, KVIK, C-holdet: Britta Graae & Mette Bacher, 
Lars Olsen, Teis Hansen. Niels "Brohoved'\ Hyldager , Henrik Hebsgaard, 
Esben Jacobsen, Mart.in Nellemose, Kasper Haagensen, Kim Petersen, Klaus 
Lauritzen og trænere: Waldemar Chabior & Per hrnolde. 
That-s all folksl 
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FO'T,·,and Henning inviterer til kommentarer til sit indlæg om den manglende respekt 

for arbejdsordningen . 

Jeg mindes ikke. at 

problematikken vedr. 

der før et- kommet så kla,- og p,"æcist en fremstilling af 

medlemsarbejde ira officielt hold. Der er bare det kedelig;; 

ved det. at den kommer fem år for sent. 

Siden , 987. da den nuværende a,'bejdsordning startede. har alt drejet sig om 

instt-uktion og hvervning af nye medlemmer og de sager e,- jo også lykkedes ganske 

godt. Men ikke et ord om det manuelle arbejde. det kunne jo sk,-æmme medlemmerne. 

De skal jo ro og t,'æne og har så travlt. Jeg ha,- overværet et Info-møde. som ieg 

mener er symptomatisk. Rocheferne fortalte os alt om klubben og til sid st i parentes. 

bemærkede: "Og så er der det med slibning og lakering. men det er kun 6 timer 

om året". Ja. seks timer og ikke et minut mere. arbe.idso!'dningen som et vedtilget 

onde uden t;Jnke på det positive i ,'esultatet. Med den holdning hos den officielle 

del af kl'Jbben kan man ikke forvente. at medlemmerne skal komme myldrende for 

at få tommelfingeren slidt flad. 

Et opslag klubben fortælle,-. at der er 300 I'oaktive ud af en klub på 800 

medlemmer. Deraf va,' der kommet respons fra 200. Heraf går en del til instruktion 

og madlavning. Jeg synes det er tankevækkende tal. 

Formanden skriver om begrebet "roklub" og om IwiKl medlemmerne ønskel- sig. Efter 

min mening er en roklub det som dens ledende medlemmer gør den til. Som nyt 

medlem pejler man forholdene og godtager ellet- forkaster dem alt efter temperament. 

Man skal være temmelig robust. fot- ikke at sige bestyrelsesmedlem for at påvirke 

systemet. og det e. kun de færreste. 

Hvad gøl' vi så? Til en start synes jeg. al formanden skal fortælle os hvad en roklub 

er. nu til dags. 

Dernæst bør vi have nogle medIernmsmøder med en meget fast mødeledelse. hvor VI 

kan belyse fastlagte temaer et for et. nærmest i form af velformulerende s pørg smål 

fra mødeledelsen lil medlemmel'ne. 

Jeg mindes det sidste møde af slagsen. hvor nogle medlemmer vat' ved at hugge 

hovedet af instruktionsrochefen. Han havde tilladt siq nogle friheder. som han følte 

sig tvunget til at anvende på grund af det overvældende pres. 

Når man stiltiende godtager en "kaninbyrde" på ]-40Cl styk pr. år. m& man også 

tillade forhold som ellers ikKe bør godkendes. Ved et møde er det ikke nok at sige. 

"Jeg mener at kllJbarbeJdet skal være frivilligt" uden samtidig1 at fortælle. hvor da .. 

det så skal laves ellel' om det overhovedet er nødvendiqt. 

Med and.e ord: jeg opfordrer til en strukturdebilt blandt medlemmerne som har en 

mening. De andre må r.0jes med at betale deI'es kontingent. 

Mikkel. 
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MOTIONSRONING 
I JUNI 

Da mindst eet arrangement i maj Ikke 
er blevet afviklet som annonceret og da 
rochefordningen slet ikke fungerer iår, 
er vi ikke sikre på, om de organiserede 
motionsroture i juni vil blive afviklet efter 
planen. 
Derfor vil vi kun bringe datoer og arran
gementstitler. 

Læserne opfordres så til at holde øje 
med opslagstavlen i Slyngelstuen eller 
henvende sig direkte til motionsrochef 
Lise McNamara, når hun viser sig i 
klubben, og få nærmere oplysninger 
hhv. bekræftelse på, at de annoncerede 
arrangementer vil finde sted. 

NATTERGALETUR 
Fredag d. 5. juni kl. 23.00 
~jatteroning på Furesøen. 
Mødested: DSR. 

MÅNESKINSTUR 
Fredag d. 12. juni kl. 21.00. 
Medbring kaffe/the og kage. 

SALTHOLM ELLER SLUSEN 
Søndag d. 21. juni kl. 10.00 
Madpakketur til Saltholm via for1eme. 
Hvis dårligt vejr: til Slusen. 

SANKT HANS AFTENS RO
NING 
Tirsdag d. 23. Juni kl. 16.00 
Populær fællesroning, måske fælles
spisning/grillmad. Hjemkomst efter mid
nat. 

BADETUR/KÆNTRINGSØVEL
SE 
Søndag d. 28. juni kl. 10.00 
Madr-akketur til Bellevue. 
Badning og kæntringsøvelse. 
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RORET -
OG HVAl SÅ ? 

Roretten er givet, det er slut med in
struktørens vejledning og den friskbagte 
kaninkage og varme kaffe -
.. hva' så? 

Ja , nu skal du til at betale for kaffen og 
kagen, du skal ud at finde en styrmand, 
der er til kaniner og du skal i det hele 
taget finde ud af, hvad der foregår i 
DSR. Det kan gøres på mange måder, 
der er tirsdag og torsdag, der er mo
tionsudvalgets mange ture og der er 
grillaftener, fester o.s.v .. 

Hvis du vil lære folk al kende, er det 
selvfølgelig nødvendigt at møde op til 
nogle af disse arrangementer og måske 
løber du ind i en langturstyrmand. som 
tager dig med på langtur. 

Langture er nemlig også en del af 
OSRs aktiviteter og det er også en 
måde at lære nogle af medlemmerne at 
kende på. Hører du til een af dem, der 
ikke sådan lige med det samme løber 
ind i en langtursstyrmand (det kan fak
tisk være lidt svært), så har langtursud
valget arrangeret ture i juli og august 
specielt for kaniner. Derudover er der i 
Juni tur til vikingespillet i Fredrikssund. 
som også er en udmærket begynder
langtur - følg med på opslagstavlæn, 
se de nærmere datoer, kryds af i ka
lenderen og rag med på langtur. 

På Langtursudvalgets vegne 

Tina Hansen 



aPL YSNINGS
KORT FOR 
LANGTURE 

Vi kender sikkert alle situationen.Man er 
nysgerrig efter, hvordan det er at tage 
på langtur i et bestemt farvand, hvor 
man aldrig før har været. Måske er det 
allerede aftalt, at man skal arrangere 
noget i det farvand. Spørgsmålene 
rejser sig så over ens syndige hoved I 

truende stabler, jo nærmere det aftalte 
tidspunkt kommer: 

- Er der roklubber i området? 
-Hvor kan man hente vand? 
-Er der egnede lejrpladser? 
-Hvordan er farvandet m.h.t. 
grunde og strømforhold ? 

Dette vil vi gøre noget ved ! 

Der er udarbejdet en huskeliste over 
oplysninger, som roere med erfaring fra 
det pågældende farvand kan bruge til at 
lave en tur-beskrivelse for det. 

Samlet i et ringbind er der så pludselig 
et perfekt grundlag for en grundig lang
tursplanlægning. 

Huskelisten ser således ud: 

-Farvandets navn 
-Rute(r) - Geografi og distancer 
-Kortudsnit 
-Overnatningsteder: 

-Roklubber 
-Hytter 
- Telt-/lejrpladser 
-Vand, toilet, bad 

-Proviantering 
-Særlige bemærkninger til farvandet: 

-Grunde og skær 
-Vejrforhold 
-Strømme 
-Genveje 
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-Risikable steder 
-Seværdigheder, muligheder for turist-
eIler andre oplevelser. 

-Transport til og fra. 

Har man en lille underholdende historie 
fra en tur i dette farvand, kan man godt 
nedfælde den også, da vi gerne vil 
bringe turbeskrivelserne her i bladet 
som ekstra reklame for langtursronIn
gen. 

Til en begyndelse kan der blive tale om 
følgende farvande: 

Flensborg Fjord 
Als rundt 
Fyn rundt 
Samsø rundt 
limfjorden 
Silkeborgsøerne 
Sydfynske øhav 
Smålandsfarvandet 
Sjælland rundt 
Roskilde Fjord 
Isefjorden 
Køge Bugt-området 
Saltholm via forterne eller Dra
gør 

Har du roet i nogle af ovenstående 
områder eller andre rundt om i landet, 
så er der et opslag i Slyngelstuen, 
således at interesserede kan skrive sig 
på en liste over, hvilket farvand den 
enkelte ved noget oml kan skrive om. 

Hjælp dine med roere ved at videregive 
dine erfaringer. 

Skriv dit navn og telefonnummer på 
listen, så vil du blive kontaktet snarest. 
De færdige oplysningskort vil som al
lerede skrevet blive samlet i et ringbind 
til fælles brug. 

Lasse Wredstrøm 
Langtursrochef 



KØ l n ervand? 

Det har vores 
kaproer e OGSA prøvet! 

CJSRs kaproere var knap nok kommet hJem fra Polen, før de skulle afste<l 
igen. Denne gang gja ldt det K·'21n, årets første store prøve lse .L 

international kaproning og Europas første World Cup-løbs afvikling. 
Vi havde 3tort set alle kaproere med i flere forskellige løb, hvor 
mange udenlandske gode roere forstod. at sætte de fleste af danskerne 
på plads, ganske grundigt endda. For flere af danskerne var turen meget 
lærerig, idet man her finder ud af. hvord.an det star til med ens egen 
kunnen. 
Bladets udsendte boede på værelse med træner Regitze Siggaard og 
regnede med at man kunne bruge week-enden til at sove bare LIDT længere 
end normal t J hvi lket vil sige kl. O S • 00, hvor vækkeuret dagligt bryder 
ind i søvnrytmen. For mange ER det meget t:.i:dligt at stå op hver morgen 
klokken fem, men det er en vane, så. et er at håbe på, at man kan få 
lov at sove lidt længe i week-enderne - andet er om det kan realiseres. 
I K,:ln startede de indledende løb allerede kl. 06.00, hvilket indebar 
morgen vækning af DSRs del tagere samt Regi tze Siggaard 'ned 
værelseskollega allerede kl. 04.00! GUTE MORGEN - GUT GESCHLAFEN -
JA - VIELEN DANK ••• GAB! 
Modsat Polensturen. hvor hotellet var af rimelig standard men med 
toi let på gangen, så det noget ander ledes ud her. Det var f ine og 
luksuriøse omgivelser med store halvanden mands senge på hvert 
dobbelt-værelse. Hotellet hed Armada og lå i Leverkusen ... 
Jeg tror ikke vores kæmper havde prOblemer her, idet de sagtens kunne 
udfolde deres corpusser på langs og tværs i sengene. Der var 
selvfølgelig farve-TV på hvert værelse og badeværelse med liggebadekar, 
hvor roerne om aftenen kunne L:gge og filosofere I vandet over 
resultaterne PÅ vandet! Et helt batteri af cremer, her iblandt skocreme 
og sæbeprodukter var til fri afbenyttelse, så den eneste fejl der kunne 
opstå var, at man på grund af sprogvanskeligheder kunne komme til at 
smØre skocreme i ansigtet istedet for hudcreme. men det kan jo være 
at DET er sundt for huden, der så samtidig får en forfriskende solbrun 
kulør! 
Formand Henning var også nede at se sine medlemmer i aktion. En dag 
fyldte vi formandens bil med personer med det ene formål at se 
domkirken i Keln. Kendt og smuk at se på! 
Set på blev der. vi lagde ud med at holde i kø, hvilket vi faktisk. 
gjorde hele vejen rundt om kirken et pænt stykke derfra, men på afstand 
var domkirken såmænd nydelig endda. 
Det var den eneste sight seeing, vi kunne foretage, da resten af dagen 
tilbragtes ved regattaen. 

RORESULTATER: 

Camilla Rohde måtte begge dage overvære finalen 
tilskuerpladserne, ligeså Anders Brems, der også 
heldigt resultat. I Tænk at stå op så tidligt for 
for de unge mennesker!) 

i senior 
forsøgte 
det!. En 

B lX fra 
sig uden 
lang dag 

Dette gjaldt iøvrigt også Henrik Hebsgaard & Esben Jacobsen samt vor 
senior B dobbelt-firer og Lars Olsen, mens andre fik lidt mere valuta 
for startpengene. 

Vores OL-håb: Jesper Engelbrecht & Henning Juul viste Virkelig 
klasseroning i Keln. En uheldig lodtrækning lørdag betød at de ikke 
nåede finalen, hvilket de til gengæld gjorde om søndagen, hvor de længe 
iå Slae og side med de hollandske verdensmestre og Ungarn. Bare 250 
meter før 
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mal trak hollænderne og Ungarn fra. og Henning & Jesper roede sig ind 
på en mege'C fornem 3. plads. Mere end tredive hold var tilmeldt dette 
løb. så danskerne viste virkelig at de er et godt skridt på vej i 
forberedelserne om en OL-udtagelse. "Det kan gå endnu stærkere for 
os", udtalte Jesper Engelbrecht efter løbet, Sd det kan vi alle gå 
og fryde os over. 

Som før nævnt blev World Cuppen afviklet for damer oq herrer. Mette 
Bloch skulle for første gang ud mod arvefjenden Inger Pors Arvefjender 
og arvefjender 717 De kæmper ialfald begge om en billet til OL i 
single-sculler. Mette roede hun:igst af de to i sit indledende lØb. 
mens det slet ikke gik for hende i opsamlingsheatet. Inqer Pors fik 
roet sig videre til g-finalen. 
Hos herrerne havde vi Morten Tibian og Teis Hansen med ud af 40 
del tagere! Teis Hansen skulle i si t indledende heat ud mod OL-vinder 
og flere gange verdensmester fra Tyskland (tidl. DDR). Thomas Lange. 
Teis røg i opsamlingsheat, hvor han trods sin bedste tid nogensinde 
ikke formåede at ro sig videre til diverse finaler. 
Til gengæld gik det godt for Morten Tibian, der satte både Jens Mohr 
Ernst :ra Kerteminde og Peter Andersen, Bagsværd, på plads. Alle tre 
håber på at blive den ene, der bliver udtaget til OL. 
Morten' kvalificerede sig til B-finalen, hvor han opnåede at få fire 
point i World Cuppen, hvilket i skrivende stund betyder en delt 14. 
plads. 

Lene ::;kCN Anderssen nåede ikke t i l f ina len lørdag. Det gjorde Lene 
t il gengæld søndag I hvor- tU . .if".1. Gpnåede en flot S. plads bla.fidt flere 
skrappe tyske roere og nanmarks Gerd .;ndersen. der vandt løbet. 

Brødrene Thomas & Jesper Poulsen, roede med på den danske letvæqts 
otter, der viste suveræn roning begge dage. 
Danskerne vandt suverænt og de italienske verdensmestre fik sig deres 
livs overraskelse. 
Det var blændende flot roning, der blev serveret af letterne, der pt. 
afprøver nogle nye årer. kaldet Big Blades og åbenbart med stor succes. 

Efter regattaen kunne DSRs deltagere drage hjemad mod Danemark i en 
stor sovebus, hvor der lige blev fortæret to film på hjemrejsen. 

Mette Bacher. 
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Ansvh.redaktØr: Mette Bacher Jensen-Gl. Klausdalsbrovej 464 
2730 Herlev-Tlf. 44 94 32 50 

Tryk : Offseta, 4913 Horslunde Oplag : 1200 eks. 
Tidsfrist for indlæg til næste nummer er søndag d. 10. J U'i: 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub Strandvænget 55 
2100 KØbenhavn ø Postgiro 500 34 66 

Telefon (Køkken og Kontor) : 39 29 63 26 
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 18 58 11 

Formand 

Henning Rasmussen 
NormaSvej 14 st. 
2000 Frederiksberg 
31 46 47 67 

Kaproningschef 

Reiner Modest 
Vinkelvej 14A st.th 
2800 Lyngby 
42 87 32 03 

Langtursrochef 

Lasse Wredstrøm 
Skt. Pauls Pl.3,3.th 
1314 Kbhvn K. 
33 11 19 18 

Husforvalter 

Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 KØbenhavn ø 
31 29 84 99 

Kasserer 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
42 85 86 05 

Materielforvalter 

Finn Kittelmann 
Langkær Vænge 22 
3500 VærlØse 
44 47 44 30 

Kontingentkasserer 

Kun skriftlige henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 KØbenhavn ø 
A tt: Kontingentkass. 

Køgemester 

Susanne Agersnap 
H.C.Ørstedsvej 63 
1879 Frdbrg. C 
3': 36 88 05 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
42 88 58 86 

Kasserer 

Nis C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 st. 
2700 Brønshøj 
31 28 48 71 
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Sekretær 

Bente Tho1strup 
øster Alle 25, lj 139 
2100 KØbenhavn ø 
31 26 21 84 

Instruktionsrochef 

Michael Hansen 
Fredensgade 5, I 
2200 KØbenhavn N 
31 35 34 55 

Kaproningsudvalg 

Teis P. Hansen 
31 20 80 96 
Vibeke østergaard 
31 39 08 84 

Motionsrochef 

Lise McNamara 
Hørsholmsgade 18D,! 
2200 København N 
35 82 U 99 

Sekretær 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
42 85 86 05 

Public Relations 

Ole Kammersgård 
Vardegade 24, l.tv 
2100 København ø 
31 42 53 60 



Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen 
havde styr på tropperne den 23 . maj. 
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Efter tre sæsoner som roer, er Lene Skov Andersson sensationelt blevet udtaget tilletvægts 
verdensmesterskaberne i Montrea!. Lene, Der ses forrest i båden ror sammen med Mette 
K. Hansen fra Bagsværd Roklub. Læs mere inde i bladet. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Hverdag igen, leder v, Formand Henn ing Rasmussen ......... .... ........ . 
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Scanciinavian Open på Bagsværd Sø. v. Mette Bacher.. . .. . ... .. ..... . . . . . 7-8 
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Noget om Udtagelser. v. Mette Bacher .............. . ..................... 17-18 
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Langwrsbåd til Kalø Vig/Arhus Bugt, v. Lasse Wredstrøm............... 21 

Succes i Sorø. v, Mette Bacher .. , ....... , ..... , ....... .• , . .. . ........ ,. 22-2~ 

Prøven kapron ing u nder afs iappede fonner. v. Mette Bacher .. ,.... .... 25-26 

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 kvartalsvist forud via giro. Ved over
skridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende 
kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og l/lO 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 DSR's girokonto nr. 500 34 66 samt ved at anfØre "udmeldel
se", 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 interesse 
gemme girokvi tteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke 
anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anfØres på 
disse. 

OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. eksklusion 
vil fØrst finde sted ved en restance svarende til ~ - l års 
kontingent og restancen vil om nØdvendigt blive inddraget ved 
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
Skyldneren. 



Hverdag igen. 

Sæsonen har indtil nu stået i 125-års jubi
læets tegn. Et sådant arrangement tager na
rurligv is en del kræfter, men når jeg ser 
tilbage på forløbe t af de sidste par måne
der, er jeg personligt ganske godt tilfreds. 

Det lykkedes at holde to gode arrangemen
ter, recept ionen den 23. maj og jubilæums
middagen den 13, juni. 

Op til den 23. maj var der stor aktivitet 
med istandsænelsen af hele vort indgangs
parti, som var en jubilæumsgave fra Krista 
og Viggo Pedersens Fond. Alle troede, vi 
blev færdige - loftet faldt ned - alle tviv
lede på færdiggørelsen - men da dagen 
kom stod resultatet til skue. Nu mangler 
der kun nogle mindre ting, før vi kan sige, 
at vi er helt færdige med projektet. 

Også både gaver kUllJle vi døbe den på
gældende dag: 

en dobbeltsculler fra Carlsberg 
en dobbeltsculler og en singlesculler 
fra Rees Legat 
en gig-dobbeIttoer fra Vennerne 
en gig-dobbeltftrer fra bådeværftet 
en singlesculler fra Palle Rørsgaard. 

Kontante gaver fra Simon Spies Fonden, 
Dagmar Marshals Fond, Den danske Bank, 
Københavns Kommune og Team danmark 
til hjælp ved yderligere anskaffelse r og det 
daglig arbejde modtog vi også. 

Også omgivelserne fik en ansigtsløftning, 
da KØbenhavns Havnevæsen forærede os 
en belægning af hele området ved cykelsta
tiverne. 

Herudover modtog en lang række gaver 
ved receptionen fra venner af klubben. 

I sandhed en overvældende gaveregn, som 
jeg atler en gang vil udtrykke klubbens 
varmeste tak for. 
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Et sådant arrangement løber ikke af stablen 
ved egen kraft. Allerede sidste efterår 
startede et lille udvalg på forberedelserne, 
og som tiden gik, blev opgaverne fordelt. 

Jeg vil her især sige tak til den gruppe af 
medlemmer, der bevarede det store over
blik til det sidste og fik tingene til at ske: 

Herbert Marcus, Nicolai Lindgreen, 
Bente Thaistrup, Karen Brems FØyn, 
Susanne Agersnap og Tove Fredsted. 
- tak for indsatsen! 

Også en tak til alle de , der mødte og gav 
en hånd med, når der blev kaldt. 

Og så er det hverdag igen! 

Rosæsonen har fået en fo rrygende start rent 
vejrmæssigt. Hvis ikke aktiv iteten skulle 
slå rekorder i et sådant vejr, hvornår skulle 
det så ske? Vi har p.t. startet instruktionen 
af næsten 300 nye kaniner, hv ilket vist nok 
er rekord for et forår nogensinde. 

Motionssaftenerne har også været godt 
besøgt, og en tom bådehal har mere været 
reglen end undtagelsen. 

Denne aktivitet giver naturligvis nogle 
opgaver, der skal lØses. kaniner skal "sluses 
over" på motionsafteneme, hvor de så 
gerne skulle ud at ro . Der skal uddallJles 
nye styrmænd, folk skal lære at ro sculler 
etc. Vi skal sandsynligvis have udvidet 
antallet at "mødetidspunkter" i løbet af 
ugen, således at aktiviteten kan blive 
~"predt. I vil blive præsenteret for nogle nye 
tiltag heromkring i nær fremtid, så følg 
med i klubben - og bland jer meget gerne 
i debatten. Bestyrelsen har ikke nogen 
færdigpakket løsning på de opgaver, der 
bliver stillet. 

Henning. 



Pigerne gjorde det 
igen! : 

Kørte 110 km på Stevns - i susende 
tempo. 
17 DSR - piger deltog i år i Tøserun
den - dameudgaven af Sjælland Rundt, 
hver især i sit tempo. Den uofficielle 
tiltel "Løbets mest indædte fighter" 
tildeles hermed Lene Hansen, der på 
trods af tre (3 1) punkteringer fuldførte 
(måske husker hun til næste år at tjek 
ke dækket) Anyway - hun havde endog 
kræfter til et smil og en malende be
skrivelse af genvordighederne, da hun 
nåede Køge Havn. og fadølsanlægget. 
For det er nemlig SJ.ælI at cykle Tø
serunde. 

Næste år må vi stille med et mega
hold, når kvinderners "erobring" af DSR 
fejrer 25 års jubilæum. 

Pigerne og Tøserne 

UDVIDET 
ÅBNINGSTID I 

BAREN? 
Skal baren også være åben mandage 
og onsdage ? Dette spørgsmål kan 
nesvares med etJA ! hvis 10-11 per
soner vil melde sig og går ind i barud
valgets "kaninbar-underudvalg" (!) 

Især denne sommers årgang af kaniner 
opfordres til at være aktive på dette 
område. 

Hvis I er en halv snes stykker, kan I 
"nøjes" med et par vagter @ ca. 3 
timers varighed, inen sæsonen slutter. 

Ring til Lotte Torp, formand for Barud
valget, på tlf. 31 29 23 06 

JULITILBUD 

WEEK-ENDTUR 

TIL 

NIVÅ !! 
Roklubben SKJOLD har et hus i Nivå, 
som de beredevilligt h&r" givet os lov til 
at låne i week-enden 

25 - 26 juli 

Denne week-end arrangerer vi derfor 
langtur til Nivå. 

Det koster kr 20,- pr. person at bruge 
huset; så man kan selv vælge, om man 
vil overnatte uden døre eller i telt på 
græsplænen. 

Der er køkken faciliteter, hvor vi kan 
forberede lørdag aftens lækre middag. 
Menuen fastlægger vi på et senere 
planlægningsmøde. 

Da turen er overkommelig (53 km ialt), 
opfordres kaniner til at vove pelsen 
(undskyld !) og tage med. Tag også 
gerne jeres instruktører med . 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Opslag på langturstavlen følger !. 

Venlig hilsen 
Langtursudvalget og Motionsudvalget 

BADMINTON 

Svanemøllehallen holder som sædvanligt 
feric i juli måned. Til gengæld har vi fra 
august atter 3 timer at boltre os i om lør
dagen fra kl. 9.00-12.00. 
Kl. 9.00-11.00 vil der være fællestræning, 
medens banerne kl. 11.00-12.00 fortsat kan 
reserveres på listen i Slyngelstuen . 



En ode til roningen. 

I anledning af Danske Studenters Roklubs 125-års jubilæum har vort æresmedlem Helmut Møhring
Andersen forfattet denne ode til roningen, 

Den blev oplæst af Møhring-Andersen ved jubilæumsmiddagen den 13, juni 1992 

Omkring mig ser jeg 
en hær af roere, 
Tilbage ser jeg 
på svundne år: 
så mange somre 
har vi roet på Sundet, 
fra den blomstrende vår 
til hØsten kom 
med skovens gyldne blade, 

Dig hilser vi, vor klub -
du var og du er 
vor port til vandet, 
til livet som roer 
på Øresund - vor port 
til liv blandt kammerater, 
der roer i slanke både 
langs Danmarks kyster. 
Men du er også vor havn, 
vort hjemsted: 
hvor godt at finde ly, 
når søerne brydes 
derude, 

Tilbage jeg skuer 
i min erindring 
til vort klubhus i ly 
af havnens moler: 
Lunt og beskyttet 
mod det åbne hav, 
mod Svanemøllebugtens 
bølger. 
Intet standsede blikket 
udover bugten og Sundet 
andet end rester af Helgoland, 
en badeanstalt. 

Frit og åbent 
lå Sundet foran os, 
når molerne 11\ bag os, 
Ud vi stævnede over bugten, 
åh, så unge -
dristigt gik det 
ud gennem Sundets søer. 
"Nu går vi ind under kysten -
der får vi læ", 
"der kan vi ro 
med næsten en åre 
på land", 
"la, ro så til - tag ved", 
"Ingen må sprøjte på styrmanden", 
EjheUer "eet" kan lide vand 
på sin ryg, 
"Slider I karle!?" 
"Snart får vi læ", 

Åh, vi var jo 
i ungdommens 
fejreste vår, 
Dristige, stærke, 
At slide i det 
var den højeste glæde, 
Og så i medsø: 
store dønninger 
på vejen hjem: 
"Op at ride 
på bølgekammen: 
så tager vi ved -
kom så -
og så bliver vi ved -
hurtige tag", 
Se, vi rider -
følger bølgen, 
flyver afsted, 



Åh, hvilken glæde -
fI yve over vandet! 
Men bølgen er hurtig, 
nu løber den fra os. 
Men så kommer den næste. 
Og så igen: 
"Tag ved, 
hårdt, 
op på kammen". 
Og atter flyver vi hen over vandet. 

AJle tager ved -
overtræk i bagbord -
"Kom så styrbord -
de andre derovre 
skal da ikke 
ro fra os _" 
"For pokker, 
tag ved." 
Hen over vandet, 
hen over Sundet 
flyver vi. 
"Det her er ikke 
langturstempo -
ejheUer Frederiksberg Have" 

Da sang det i mig: 

Danske ungdom, ud på vandet, 
havet skummer hØjt i sol, 
ruller brusende mod I andet 
som vor viljes livssymbol. 

Ud i forårssolens milde 
stråler går vor første færd, 
ud på vande - glatte, vilde, 
selvom det er hårdt i vejr. 
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Ud i blæst i efteråret -
solens glød bag blåsort sky -
vi af bØlger bliver båret 
bagved øen får vi ly. 

Danske ungdom, ud på vandet , 
fremad hårdt mod hårdt det går, 
bølger ruller ind mod landet, 
ved at kæmpe frem vi når. 

Svundne år 
ligger bag mig, 
erindringens hav 
med tusind minder. 
Så mange roere -
vi sad i båden 
sammen i sol og blæst. 
Ansigter dukker frem . 
De har været bone, 
men er der igen. 
Alle vi roere: 
v i ordn ed al verden, 
når v i sad i båden . 
Mine kammerater, 
åh, alle mine kammerater, 
I er her omkring mig -. 
I dukker frem af erindringen 
for med mig at hylde 
vor gamle klub, 
vor evig unge, gamle klub. 
Med mig de alle løfter Aren, 
lader det blå åreblad 
lyse i solen . 
Vi råber i kor: 
Leve vor klub, 
leve vor klub: DSR. 



SCAN DI NAVIAN OPEN p A B A GSVÆRD 

S ø 0_ 31._ 1. 9 9 2 _ 

Den anden lagttagelsesregatta med henblik pa OL- og LETVÆGTS VM
udtagelser fandt sted sidste week-end i maj. 
DSR var pænt repræsenteret - også i hovedattraktionen World Cuppen, 
hvor man kan score point og vinde penge - hvis man altså er blandt 
de bedste! 
Vore dameraere var heldige, f a r der mødte ikke mange damer f rem 
på Bagsværd Sø, så både Mette Bloch og Rie SØrensen kunne ro sig 
ind på ranglisten uden større besvær. 
Hos herrernes mØdte Morten Tibian og Teis Han sen op i World Cuppen, 
hvor især søndagens afgørende finale fik et helt specielt forløb, 
hvilket der vendes tilbage til. 
DSR var også aktiv på land,idet Bjarne Engell & Susanne Agersnap 
med bistand fra Liselotte Frederiksen varetog nummerudleveringen 
på bådpladsen. Stig Rasmussen stod for banedornrnerudvalget mens 
Br i tta Graae & ~1ette Bacher klarede interviews 00 ska f fede roere 
til den samlede danske sportspresse. 

Udover World Cup-klub-deltagerne havde <li følgende til kamp pa 
vandet:Carnilla Rohde i single-sculler og dobbelt-firer, junior, 

(PUST! ) 

Lene Andersson i single-sculler letv. og dobbelt-sculler 
tung, Henning Juul & Jesper Engelbrecht i dobbelt-sculler 
tung, Henning Bay i single-sculler letv. ,Kim Hansen i 4-
letv, Thomas Poulsen i 8+ letv.,Henrik Hebsgaard & Esben 
Jecobsen i 2X letv . ,Martin Nellemose & Klaus Lauritzen 
i 2X senior B samt Kasper Hagensen & Niels Hyldager i IX 
herrer, senior B. 

C~~illa Rohde nåede ikke finalen lØrdag i single-sculler, mens 
søndag blev Camilla nr. 4 og opnåede en andenplads i dobbelt-firer 
sammen med roere fra Bagsværd/Lyngby, l trekvart længde e fter 
et norsk hold. 

Lene Andersson blev nr. 4 & 5 i letv. single-sculler i finalen. 
Det mest interessante resultat viste Lene i dobbelt-sculler sammen 
med Mette K. Hansen fra Bagsværd RK, hvor de var en alvorlig trussel 
Eor Darunarks Racenters hold med Ulla Jensen & Elisabeth Fraas. 
Det var i den tunge klasse, hvor Lene & Mette, der ror letv. førte 
på den første del af distancen, men blev slAet med en lille længde 
- og da holdet ikke var sammenroet men stillede op for sjov, bliver 
det helt spændende, hvad de kan fØre det til pli. længere sigt. 

Henning Juu.l & Jesper Engelbrecht viste fornem roning og vandt 
lørdag, mens de uheldigvis var ude for et mindre uheld søndag, 
hvor Henning tabte åren. Juul & Engelbrecht f ik roet sig op igen 
men måtte nøjes med trediepladsen. lalt atten hold mødte til start 
i herrernes dobbelt-sculler. 
Henning Bay ror i år letv. il< og satser pA at blive reserve til 
letvægts VM i Montreal i august. 
SØndag kvalificerede Henning sig til finalen, hvor han blev nr. 
4. 

Kim Hansen ror 4- letvægt og holdet satser på at blive udtaget 
t i l Senior B-Masters. Det skulle der 'lære store chancer for, da 
Kim og Co. blev ur. 2 efter Darunarks Racenter men foran et: svensk 
hald. Søndag var tillige et f insk hold til start, men man f ik ikke 
meget: at skulle have sagt over for danskerne, der atter besatte 
andenpladsen. 



Thomas Poulsen er på den flyvende letvægts otter. Inden regattaen 
var danskerne ubeseirede og man havde oveni købet ~ulgt den tunge 
OL-otter til dørs ved flere trænings distancer pa Bagsværd sø. 
Konkurrence til vore lette Loere var der ingen af ved Scandinavian 
open, hvorfor man måtte ro mod de tuoge, der begge dage vandt 
mea en længde. 

Henrik Hebsgaard & Esben Bjørn ·]acobsen ror letv. 2X, hvor de 
lørdag blev nr. Sag søndag or. 4 i oogle ret. internat~onalt 
besatte. finaler. 

Martin Nellemose & Klaus Lauritzen var ret uheldige lørdag. 
FØrst kom de fOL sent til start og fik en advarsel - derefter 
tyvs1:artede de og røg ud af løbet. HVaLfor r,u det Fordi man 
L roning må have TO advarsler og så er det FARVEL og TAK! 
Søndag klarede de to gutter skærene og blev nr. 3. 

Kasper Haagensen roede IX senior B, hvor det ikke blev ti: 
Einalepladser den week-end. 
Heller ikke Niels Hyldager klarede nogle fioaleoladser i sculleren. 

Mette 810eh blev 
i B- finalen. 
Store og stærke 
godt to sekunder 
USA blev nr. 3. 

WORLD CUPPE.t.'1. 

nr. 

Beate 
over 

KVINDER 

5 i A-finalen og Rie SØrensen blev rn. .: 

Sehramm fra det tidligere 
svenske Maria Brandin, mens 

HERRER. 

DDR vandt med 
Anne Marden, 

Morten Tibian kvalificerede sig tll A-finalen blandt negle af 
verdens aller bedste herrer. 
Med en Thomas Lange i spidsen var niveauet lagt. Lange vandt OL-guld 
i Seoul og går efter det igen i år, mens han er f lere gange 
verdensmester i single-sculler, Yuri Yans son hr også prøvet at vinde 
VM-guld. Vaclav Chalupa, Tjekoslovakiet vandt World Cup sidste år 
OSVOSV. Det var altså ikke hvemsomhelst , Morten skulle møde i 
finalen Qg alt andet end en sjetteplads ville nok være den helt 
store overraskelse. 
Der var lagt op til dagens hovedattraktion og roene blev fulgt 
godt på ve] af en medrivende speaker, der pludselig fortalte alle 
de spændte tilskuere, at løbet var blæst af ved 1000 meter! Arsag: 
En turistkano-roer syntes at han skulle krydse rooonerne netop på 
det tidspunkt, hvor verdens bedste sculleraere var i kamp. 
Der blev sagt og råbt masser af eder på a:'verdens sprog ude ved 
lOOO-meteren der blev meddelt omløb og samtlige herrer måtte 
på den en gang til! 
Denne gang f ik alle fuldført løbet med ensuveræn Thomas Lange 
som vinder foran Yuri Yans son , Vaclav Chalupa, Fernandez, Niall 
O 'Toole , s idste års verdensmester l letvægt samt ~10rten Tibian, 
der nærmest så ud tll at have opgivet ævred og kom i mål i et 
adstadigt tempo. 
Teis Hansen var l 8-finalen. hvor det bleV til en f in 2. .:llads 
foran Jens Nohr Ernst, der normalt sagteos kan aøre si.g gældende 
helt fremme blandt Danmarks stærkeste sculler-roere. 

c.1ette Bacher. 
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AXEL - EN LESBISK LOKKEAND .... 
Læs den gribende beretning senere i artiklen. 

En råkold morgenstund, umiddelbart før den årlige standerhejsning, blev det besluttet at gøre 
en udOugt til det sydfynske øhav i bededagene, og således gik det til, at der den l3 maj, 5 
minutter før lukketid blev foretaget en "kommandoraid" p~ den lokale ALDI. Der blev 
indkøbt forråd l enorme mængder, til 6 mand i 3 dage. 

Da vi opdagede at ;;torebæltsbroen endnu er under opførelse, trådte en frelsende engel til, og 
overdrog os sit EXCLUSIV-KORT til DSB's overfarter, hvorefter vi uden yderligere 
problemer ankom til Faaborg Roklub natten mellem torsdag og fredag. Næste dags morgen 
kunne det konstateres, at provinsens ungdom havde kastet sin kærlighed på den medbragte 
grønne MG. Bilen havde været udsat for forsøg på ran. Takket være diverse lydløse alarmer, 
samt politiets vågne øje de følgende dage, er bilen dog stadig hos den rette ejermand. 

Vi roede fra Faaborg Roklub i høj solskin kL 11.00, med kurs mod Avernakø hvor vi spiste 
frokost bestående af Det Store Kolde Bord m.m. Hen under aften anløb vi Drejø, og begyndte 
straks at rejse teltene. Fantasien kom her på sin prøve da den ene telt pose fra DSR kun 
indeholdt 2 oversejl, lidt stænger og nogle pløkke. Resten af teltet må formodes at befinde 
sig i Ægypten (vi glæder os til at høre om den tur). En mindre bundgarnspæl blev, ved hjælp 
af en lommekniv, omdannet til en brugbar teltstang. 

Så var det vi fandt AXEL, vores lesbiske plasticlokkeand, som blev maskot på resten af turen. 
AXEL lå i strdndkanten, indhyllet i tang, let afskallet og lidt sølle at se til, men med kønne 
Vijne. Hun kom sig hurtigt og l~ i vores kØlvand på re:;ten af turen. 

Næste dag var det blæst op fra vest, så vi kom hurtigt via Tå;;inge til Svendborg. Op langs 
med Fyn havde vi nu stærk vind og strøm imod os så vor turieder (Hr Wredstrøm) 
resolverede at landgang på åben kyst var nødvendigt. Efter at være kommet sikkert i land, og 
efter at have fået tørt tøj på, var det nu blevet tid for turens kulinariske højdepunkt: 
Dåseminestrone, Foloren skildpadde på dåse, med frisk bøgebladssalat, diverse oste og 
frugtsalat pd. dåse. Hertil ALDI's papvin ad libitum. Det bør nævnes, at borddækningen var 
en sand fryd for øjet med dekorative hulsten til servietterne, samt årstidens urter. 

På turens sidste dag vågnede vi til sagte bølgeskvulp og svag brise fra vest, så efter at have 
indtaget morgenmad og pakket bådene igen, tog vi hul på den sidste del af rej sen. Bortset fra 
et sanatorium for tuberkuløse bom, samt en ø der lignede en sædcelle så vi ikke noget særligt 
opsigtsvækkende, og kom tilbage til Faaborg Roklub omkring frokosttid. Inden afrejsen mod 
DSR blev AXEL sat fri igen. Hun blev sidst set drivende mod Bjørnø, hvor man mil fomlode 
at hun etablerer en ølejr. 

Konklution på denne beretning: 3 herlige dage med masser af mad, sol og lidt roning 
indimellem, CJ 75 km. ialt. 
Men vi savner nu AXEL.. 

Adam, Palle og Henrik. 
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BIllederne forestiller: Lejr på Drejø, Mc~::.;nJd på Dreje, ~amt opvask l srrandkanten. 
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NYT FRA 
MATERIEL
UDVALGET 

Finn Ki ttelmann stopper af private 
grunde og meget mod sin vilje som 
materielforvalter. 

Derfor leder materieludvalget nu med 
lys og lygte efter en ny materielforvalter. 

Udvalgets menige medlemmer er alle i 
fo rve jen så optaget af alt muligt andet i 
og udenfor klubben, at det mest op
lagte, nemlig at udvalget selv stillede 
med en ny materielforvalter, ikke umId
delbart ser ud til at kunne lade sig gøre. 

Vi leder altså efter en "fuldtids" kandi
dat, der har 20 - 30 timer om måneden 
tilovers. Arbejdet omfatter løbende 
status over bådparkens tilstand, koordi
nation med bådebyggeren, indkøb af 
værktøj og materialer og deltagelse i 
bestyrelsesarbejdet. Delte sidste er nok 
så vigtigt, idet man dels skal prøve at få 
formanden til ikke at blande sig alt for 
meget i ens dispoSitioner, dels skal 
koord inere med rochefer og udvalg 
m.h. t. arbejdsordn ing, bådudlån og 
disponering af bådvedligeholdelses
arbejdet, planlægning af bådebyggerens 
arbejde, anskaffelse af nyt materiel 
u.s:v:--

I det hele taget søges nye medlemmer 
til materieludvalget(henvendelse til at af 
de nuværende medlemmer, se opslag i 
båd~lallen ud for kontoret) samt natur
ligvis ny materielforvalter (henvendelse 
til formanden). 

Jørgen Foss overtager Indtil videre 
funktionen som koordinator af materiel 
udvalgets arbejde. 

Materieludvalget har her i sommervar-

men diskuteret mulige nye måder at 
afvikle arbejdsordningen på. f.eks. ved 
at hold på 5 - 6 medlemmer frivilligt tog 
sig af een båd fra begyndelsen til bå
den var klar. Dette kunne godt betyde, 
al indsatsen oversteg de normerede 
timer? 

Skulle man påbegynde bådvedlige
holdelsen tidligere på efteråret? 

Skulle man lade folk melde sig friv illigt 
tidligere, inden rostatistikken var klar ? 

Den kommende vintersæson bliver den 
første , hvor det ikke mere er muligt at 
lovede uanede arbejdsmængder en
gang i en fjern fremtid. Nu er det et 
spørgsmål om, hvorvidt man allerede 
har: gjort sin indsats. Hvis ikke, s\al 
man bidrage med bådvedligeholdelse 
eller kontanter. 

Sørg derfor, at dit arbejde med dette 
eller hint bliver registreret, så du ikke 
skal til at (p røve at) overbevise materi
eludvalget om, at du IKKE skal slibe 
både. 

På grund af de løbende re parationer er 
Ormen stadig ikke færdig og vores mo
derniseringsprojekt med de gamle 
~de er ~o,gslLJllevet for~ 
Derfor kunne man blandt andet foreslå, 
at arbejdet med kaproningsmaterie llet 
mere hensigtsmæssigt kunne gøres ude 
Bagsværd Sø een dag om ugen. Dette 
spørgsmål er dog langt fra uddebat
teret. 

Materieludvalgets medlemmer begynder 
allerede nu at notere, hvad der måtte 
være af bemærkninger om vores 40 
store og små både af træ og kunststof
fer i Svanemøllehavnen, så vi kan fåen 
flyvende start og et veldisponeret ar
bejdsforløb den kommende vintersæ
son. 

BE 



MOTIONS 
RONINGS 
UDVALGETS 
MEDLEMMER 

Er du I tvivl om noget i forbindelse med 
et motionsroningsarrangement eller har 
du et forslag til en tur eller en fest, du 
synes, vi skulle have op at stå, så hen
vend dig trygt til eet af følgende med
lemmer: 

Lise McNamara (Motionsroche0 
Kanin-Karin (?) 
Søren Thode 
Rikke Simon 
Lotte Torp 
Jannike Barfoed 
Heidi Sahlgreen 
Henrik Wingå 

Der vil på opslagstavlen i :3lyngelstuen 
blive opsat vellignende billeder og en 
kort præsentation af hvert enkelt ud
valgsmedlem . 

MOTIONSTURE 
I JULI 

FREDAG D. 17. JULI KL 22.00 
MÅNESKINSTUR 

SØNDAG D. 26. JULI KL. 10.00 
Badetur til STRANDMØllEKROEN 

FRE/LØR/SØN 31 JULI/1-2 AUG. 
Kaninlangtur til LOUISIANA i samar
beide med Langtursudvalget. Ideel tur 
for dem, der er nysgerrige efter at snu
se til de længere ture. 

ONSDAG D. 5. AUGUST KL.20.00: 
Kaninorienteringsmøde. 

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

Det fine vejr har givet masser af gang 
i inriggerroningen i SvanemØllehavnen 
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BEMANDING AF 

GIG-DOBBELTSCULLER OG -FIRER 

Gig-dobbeltbådene kan alle roes såvel med som uden styr
mand. 

MED STYRMAND: 

Roes en gig-dobbe1tbåd med styrmand er det tilstrækkeligt, at 
en ombord har styrmandsret. 

UDEN STYRMAND: 

Roes en gig-dobbeltsculler (Jocunde og Svane) uden styrmand, 
skal mindst en af roerne have scullerret. Det samme gælder i 
øvrigt for dobbelttreeren Heimdal. 

Roes gig-dobbeltfireren (Mjølner) uden styrmand, skal mindst 
to af roerne have scullerret. 

Bestyrelsen 
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STYRMANDS
INSTRUKTION 

Karen Brems Føyn, der koordinerer 
styrmandsinstruktionen, meddeler, at 
hun lige for tiden ikhe har helt overblik 
over, hvem der st~( på venteliste til 
styrmandsinstruktion. 

Dette gælder dels medlemmer på 
venteliste fra de foregående år, dels 
nye fra iår og endelig de, der mangler 
et par lektioner men ellers har taget 
både teori og de fleste af de praktiske 
lektioner. 

Det er derfor blevet nødvendigt, at du 
kontakter hende direkte og personligt 
enten i klubben eller hjemme på 

tlf. 36 45 73 24 

og fortæller, hvor langt eller kort du 
nåede at komme i dit uddannelsesfor
løb, før du faldt af. 

Af hensyn til det begrænsede antal 
styrmandsinstruktører er det velset, at 
man gør sin styrmandsuddannelse 
færdig og derefter kommer og anvender 
i praksis, så de mange, der endnu ikke 
er kommet igenne nåleøjet, alligevel 
kan få en rotur. 
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INRIGGER
KAPRONING 

Hellerup Roklubs 7-km kaproning den 
13. juni er afviklet og vores dame-firer 
placerede sig på en førsteplads. 
Mix-fireren opnåede efter sigende "kun" 
en andenplads, men da den kvindelige 
del af besætningen formodentlig allere
de da havde været ude een gang, er 
det måske noget af forklaringen. 
Vi stillede ikke med en herre-firer. 

Det forlyder, at Instruktionsrochef Mi
chael Hansen snart har fået arrangeret 
med de andre klubber, hvornår KVIK
matchen og Svanemøllecuppen afhol
des. 

Det plejer at være i første halvdel af 
september og som bekendt er der kap
roninger til kaniner såvel som motions
roere. 
Vi kan oplyse, at ikke blot er klubbens 
medlemsskare ifølge uofficie lle forly
dende, nu for over halvdelens vedkom
mende kvinder; KVinderne løber c~så 
konsekvent med langt flere inrigger
sejre i deres løb end herrerne. 

Dette er ikke blot et spørgsmål om en 
enkelt årgang fremmelige kvinder. Det 
har været mønsteret i efterhånden flere 
år. Måske er der nogle, der kan komme 
med en forklaring på dette stigende 
matriarki. 

Uanset om man kan lide disse kends
gerninger eller ej, er der altså nu et par 
måneder til at få sat et hold og komme 
igang med et seriøst træningsprogram. 

Michael Hansen, Susanne Agersnap og 
motion-plus-trænerne bidrager natur
ligvis gerne med gode råd om trænin
gen. 
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Luzern' Nævn det blot ~n gang og enhver roer med den mindste smule 
hang til kaproning spidser øren og flr julelys i øjnene! 
~otsee er STEDET, hvis man vil se på flotte roere, evantuel skabe 
kontakt eller '~ddybe se på roning af verdensklasse 00 opleve 
pragtfulde naturscenerier, hvor man ikke kan undgå at blive salig 
og bjergtaget. 

år afvik120.es Luzern Regattaen en måned tidligere end normalt 
grundet diverse udtagelser til OL i Barcelona. 
Dette kunne mærkes, især på vejret. Sidste år ~ørte min romakker 
og jeg til Luzern i 37 qraders varme! I år havde vi sommertø] 
på og med hJemmefra, men burde have lagt gummistøvler og tykke 
sweatre øverst i bagagen. 

Vi havde fået tilbudt en tur-retur-tur for en tusse - men så krævede 
det også næsten et døgns ophold i en sovebus med den danske herre 
letvægts otter. 
Hvad gør man ikke for at være sammen med disse lette herrer, der 
i det daglige får hele Bagsværd Rostadion til at knække sa!T"lreen 
af grin over diverse besynderlige løjer og mærkelige gangarter! 
Når de ikke er sjove på land - ses de dybt koncentrerede på vand! 
Nogle pragtfulde mennesker, der er rare at være SaIl\men med. 

Luzern er altid 
OL og VM og da 
verdens bedste, 
ville falde. 

stedet, hvor der foregår endelige udtagelser til 
Danmark ofte har gode roere med helt fremme blandt 

var det spændende, hvor mange udtagelser, der 

fra DSR var følgende til start på Rotsee: 

'-.etvægt: 

Tung: 

Resultater: 

r·lette Bloch 

2X, Lene Andersson 
Bagsværd RK 

8+, Thomas Poulsen & Co. 

sammen med ['lette Hansen, 

l H 

11., 

Henning Juul & Jesper Engelbrecht 

Teis P. Hansen 

LX, Morten Tibian 

LX, Rie Sørensen (reserve til OL-dobbelt-fireren) 

1'lette Bloch forsvarede sin sejr fra i 
over Gerd Andersen fra Middelfart, der ror 

fjor og vandt overlegent 
i Danmarks Rocenter! 

Lene Anderson 
dobbelt-sculler, 
sæsoner. 

& r·lette 
En fornem 

K. Hanser. blev nr. 4 i letvæqts 
præstation. da Lene bare har roet i Lre 

Thomas Poulsen & Co. vandt og skar yderligere lidt af banerekorden, 
som danskerne satte l de indledende løb. Ergo er letvægts otteren 
ubeseJret i år. 

Hennir,g Juul & Jesper Engelbrecht skulle møde 35 hold! Dette betød 
at smd marginaler var afgørende for en finaleplads eller en sekundær 
placer ing. Henning & Jesper måtte i opsamling. hvor de efter at 
have ført det meste af vejen, måtte se sig slået på målstregen 
af nogle tyskere, hvilket betød en plads i C-finalen. 
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;1orten Tibian & Teis Hansen gJorde det fremragende og klarede 
den lange og trange vej til a-finalen, hvor Morten blev nr. 4 
l tiden 7.11.34 - med Teis lige i hælene på en sjetteplads: 7.11.87' 

Rie SØrensen opnåede en sidsteplads i Sl1: opsamlingsløb men var 
ude ~od verdens bedste sculler-damer. 

Vi kunne atter drage hjemad med humørbussen, hvor letvægtsotterens 
guldmedaljer gav lidt ekstra kolorit på den lange tur mod København. 

~let te B<\:01re'r: ~ 

P.S. Under hjemturen fra K61n ~ maJ, fortærede vi lige to v.deofilm 
Den~egang blev der sat ny rekord' Fire styks og det var ~KKF. 

rO-\Jldeoer, Vi sA~!; 

HAR DU GLEMT BETEGNELSERNE FOR 

OUTRIGGER-BADE? 

lx, 

2x, 

2-, 

2-+-, 

4"" , 

4-, 

4X, 

8-+-, 

Single-sculler 

Dobbelt.-sculler 

Toer uden st.yr~and 

Toer ~ed st.yr~and 

Firer ~ed styr~and 

Firer uden st.yr~and 

Dobbelt-firer 

Ot.t.er 

Derud o-..rer 

2-åres i.nrigger & 4-åres 
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NOGET OM UDTAGELSER 

Det kommer nok ikke bag på nogen, at 
der er OL og Letvægts verdensmester
skaber om ikke ret lang tid. 
DSR har haft roere udtaget til OL gen
nem de sidste mange år. I år e- vores 
klub ikke repræsenteret i Barcelona! 

Nu vil de medlemmer, der ikke har så 
forfærdelig meget indsigt i kaproning, 
nok sige, at så må det være, fordi vore 
roere ikke er gode nok, og det burde da 
også være den mest logiske forklaring, 
men sådan er det bare ikke, desværre! 

Selv mener vi, at et enkelt hold har vist 
sig berettiget til en udtagelse, men 
desværre fandt holdet ikke nåde for 
DOKs øjne. 
Jesper Engelbrecht og Henning Juul ror 
dobbelt-sculler. En bådtype, hvor kon
kurrencen er utrolig hård og hvor brøk
dele af sekunder ofte kan betyde en 
total fiasko ved den individuelle regatta. 
Jesper & Henning viste roning af ver
densklasse i Koln, hvor de i søndagens 
finale opnåede en fornem 3. plads. De 
samme roere kom ikke i finalen ørdag, 
hvor deltagertallet var det samme som 
søndagens, men skal man opnå en 1. 
plads i de indledende løb, kan det ofte 
være svært at nå til finalen, hv s man 
tørner ud mod verdens bedste dobbelt
scullerhold. 
Eksemplet fra Kain viser, hvor lidt der 
skal til for IKKE at komme i en linale. 
Men trediepladsen søndag var dagens 
store lyspunkt og DOK holdt et g::ldt øje 
med Henning & Jesper samt den tunge 
herreotter, der blev nr. 2 og 3 ud af fire 
deltagende hold! Alle var glade og 
DFfRs Kaproningschef, Arne Hjerl, be
kendtgjorde da også, at DOK viste 
interesse i nævnte herrehold. 

Vi nåede Scandinavian Open. Det var 
den anden ud af tre iagttagelsesregat-

taer med henblik på billetter til en tur ti l 
OL i Barcelona. 
Selvom konkurrencen i dobbelt-sculler 
ikke var sA stor som i Kain, men dog 
med lige ved tyve deltagende hold, 
gjorde DSRs herrer det glimrende. 
Jesper Engelbrecht og Henning Juul 
vandt lørdag, og var med i den afgø
rende spurt søndag mod de norske 
verdensmestre fra 1990 og et stærkt 
finsk hold, da Henning tabte åren. Et 
ærgerligt uheld, men det burde ikke 
have betydning for holdets videre færd 
mod OL. 
Den endelige udtagelse skulle falde 
efter regattaen i Luzern. 
Hele 36 deltagende hold mødte til start 
i herrernes dobbelt-scullerløb. 
Altså skulle man være overheldig for 
blot at nå til finalen. 
Henning og Jesper nåede ikke så langt. 
En sekundær placering og deltagelse i 
C-finalen blev afslutningen for deres 
vedkommende i Luzern. 
Men tidsforskellene mellem hovedpar
ten af de deltagende dobbelt-scullere 
var uhyggeligt små. Altså var det til
fældigheder, der afgjorde om man skul
le i A- eller B-finalen. Der blev vist 
gyseropløb i de fleste af løbene i Lu
zern. Også hos Henning & Jesper, hvor 
forskellen i mål ofte bare var få cm. 

Men blev nogle danskere i det hele 
taget udtaget til OL? 
Ja, det gjorde den tunge herreotter, der 
først i Luzern viste sig berettiget til en 
OL-udtagelse. Konkurrencen havde 
manglet i både KOln, hvor dog verdens
mestrene stillede op og ved Scandina
vian Open, hvor konkurrenterne var 
letvægts otteren og et enge lsk college
hold. 
Men i Luzern viste danskerne roning af 
verdensklasse ved at besætte tredi
epladsen i et fantastisk opløb. 



Tillykke med det. 

Der skal også lyde et tillykke til den 
anden båd fra Danmark, der blev ud
taget. Det var damernes dobbelt-firer 
fra Danmarks Rocenter ( derfra er ot
teren iøvrigt også!) med fire meget 
unge piger, hvoraf de tre var Juniorer 
sidste år. 

Det er meget svært at lade være med 
at udtrykke en vis skuffelse over, at det 
hold er blevet fundet godt nok til en tur 
til OL. 

Pigerne har helt klart vist fremgang fra 
løb til løb, men har ikke på noget tids
punkt være t i NÆRHEDEN af de kom-
mende OL-medaljetagere. 
Ligeledes var deltagelsen i løbene i 
damernes dobbelt-firer meget tynd, 
twis man sammenligner med dobbelt
sculler og single-scull er. 
Pigerne skulle iagttages ved de samme 
regattaer som Jesper & Henning. I Koln 
mødte henholdvis 6 og 7 hold til start, 
hvor danskerne begge dage var 21 
sekunder efter vinderne. Det vil sige 6-
7 bådlængder! 
Ved Scandinavian Open var der des
værre ikke nogle modstandere til da
medobbelt-fireren, hvorfor man valgte 
en alternativ løsning og tog til Ratze
burg. En klog disposition for at holdet 
kunne få lidt konkurrence. 
Pigerne vandt i Ratzeburg over den ene 
modstander, der var. 
Man nåede til Luzern og otte dobbelt
firere var tilmeldt hos damerne. Det 
skulle derfor blive spændende, om 
danskerne fandt nåde for DOKs øjne. 
Ville det være "nok" at komme i finalen, 
hvilket egentlig ikke burde være en 
særlig svær og uoverkommelig opgave? 
Eller skulle holdet med op blandt me
daljevinderne for at blive udtaget? 
Pigerne opnåede en femteplads, hvilket 
var ganske flot - men afstanden til de 
nærmest uovervindelige tidligere østty
skere, der vandt suverænt, var STADIG 
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godt tyve sekunder. 
Derfor kom det nok som noget af en 
overraskelse, at pigerne tirsdag efter 
Luzern fik at Vide, at de VAR udtaget -
og blandt alle andre roere, der enten 
har været på vej til OL ( Henning & 
Jesper, Morten Tlbian, der burde være 
berettiget med en 8. plads i herrernes 
World Cup samt Inger Pors, der også 
var lidt uheldig i Luzern) - eller har fulgt 
med i vores rokammeraters nærmest 
umenneskeligt hårde indsats og træ
ning, har chocket ikke lagt sig endnu. 

Det er vist det mindst spinkle grundlag, 
et hold nogensinde er blevet udtaget til 
OL på. 
En dansk damedobbelt-firer roede ud 
fra samme krav i 1980 og trods en 
femteplads i Luzern, blev holdet ikke 
udtaget! 
Når sådan en udtagelse sker, foran
lediges alle Danmarks bedste kaproere 
til at tro, at der måske er nogen, der er 
en varm fortaler for at vi SKAL have 
kvinder repræsenteret ved OL - eller 
hvad med denne: Kommer vi med til 
OL, hvis vi er i Danmarks Racenter? 
Selvfølgelig foregår udtagelser jo ikke 
s~dan, men er der noget at sige til at 
man undrer sig? 
Hvem kunne ikke tænke sig at deltage 
i et OL? 
For nogen blev det lettere at få en billet 
end for andre. 
Går nogle og drømmer OL-drømme, da 
vent, for om fire år foregår det i USA -
og hvis du begynder nu, er chancen til 
stede. Det er nok bedst, hvis du satser 
på en stor bådtype, hvor der ikke er så 
mange deltagere. 
Prøv med en dameotter! 

Mette Bacher 

P.S. Danmarks Damedobbell-firer øn
skes tillykke med udtagelsen og al 
mulig held og lykke i Barcelona. 
Ifølge pigerne var de ligeså overraske
de som alle vi andre. 



FLOT SEJR TIL DSRs INRIGGER-DAMER! 

Susanne I>.gersnap, Britta Graae & Dorthe Llndholm har gJort det 
Lgen! 
Damerne opnåede en fornem førsteplads på en ulidelig hed lørdag. 
hVaL' ! det meste af Danmarks befolkning sad limet hjemme på sofaen 
for at se Fodboldlandsholdets hjemkomst. Upåagtede deraf tog vores 
stærke quinder til Tissø og vandt over ti kilometer foran Humlebæk. 
en kombination og Hvidovre. 
Damerne skal afprøve et par langdistancer mere, 
går løs ved DM på Haderslev Dam og 
Langdistancemesterskaberne, hvor især Britta Graae 
siden var helt suveræn fra Københavns Roklub. 

hvorefter det 
senere ved 

for nogle år 

DSRs ENESTE JUNIOR UDTAGET! 

Det eL mange år siden, 
landsholdet. såvidt 'Ii 
halvfjerdserne,hvor' vi havde 
.;I-landSkamp. 

DSR har haft kvindelige juniorer 
husker var det i begyndelsen 

en god pigedobbelt-firer med 

på 
af 

ved 

Nu har vi fået udtaget camilla 
der foregår d.1B.juli i oslo. 

Rohde til Nordiske Mesterskaber. 

Camilla ska l sammen med tre piger f ra Bagsværd & Lyngby ro på 
Arungen, hvor værst:e konkurrent bliver en dobbelt-firer fra 
Chr istiania Roklubb, der slog danskerne ved Scandinavian Open på 
Bagsværd sø sidst i juni. 
Danskerne blev udtaget efter SorØ Regattaen, hvor de slog et norsk 
senior-hold fra Tønsberg. 

ANDRE UDTAGELSER. 

DSR har flere roere ~ed ~ed let~~gts 

VM, der af~ikles i Mo~treal i 

begyndelsen af august. 

Hette Bloch er på baggrund af sine fine præstatloner l Luzern 
og Amsterdam u;dtaget i single-sculler. hvor hun selvfølgelig satser 
på at genvinde sit verdensmesterskab fra 1990. 

Lene Skov "ndersson & ('i[ette K. Hansen( Bagsværd) satte sig for 
første gang i dobbelt-sculler sidst i juni, det var for sjov og 
så viste det sig at det sandelig også gik stærkt. så stærkt at 
centerroerne Ulla Jensen & Elisabeth Fraas ibronze ved VM i fjor), 
var alvorligt truet. 
I .lIJnsterdam hvor den endelige udtagelse skulle finde sted VANDT 
Mette & Lene - hvilket betød en billet tilletvægts VM! SÅDAN! 

Endelig har vi fået udtaget Thomas Poulsen Då letvæqtsotteren, 
hvor Henning Bay er reserve. 

Regitze Siggaard, der ellers er træner i DSR, har for en stund 
skiftet kasket og tager sig af Kertemindes Jens Mohr Ernst, hvilket 
betyder at Regitze OGSA skal til Montreal. 

Endelig er vor kære Formand Henning Rasmussen med som 
mandskabsleder. 

Alle OSR-roere ønskes en god tur og rlgt~g held og lykke! 
\11 håber selvfølgelig på at så mange, som mul~gt kommer hjem med 
medaljer af ædleste karat. 

~let'ce Bacher. 
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TILSKUD TIL L ANGTURS ROERNE S B A D

TRANSPORT . 

DSR har i mange år været kendt ikke mindst for sin langtursroning . 
Denne aktivitet er en vigtig del af klublivet og skaber også et 
ansigt udadtil, hvor DSR-roere altid har haft et godt rygte for 
at opføre sig korrekt i forhold til situationen. 
Ved at tage på langture til f' .eks. udlandet bliver vi en slags 
ambassadører for Danmar k. Vi tegner et væsentligt billede udaftil 
af hvad Danmark står for. En mere væsentlig part for den enkelte 
langtursdeltager er imidlertid selve oplevelsen. En oplevelse 
for den enkelte som DSR gerne vil støtte i almindelighed men også 
gerne vil støtte som PR formidlende del for klubben i særdeleshed. 
på den baggrund har bestyrelsen bevilget et årligt beløb til tilskud 
til transport af langtursbåde. 
Tilskudsbeløbet svinger sig i forhold til bådtransportudgifterne , 
men svarer til ma x. 300 kr. pr. deltager på langturen, dette selv 
Eor den dyreste bådtransport. 
At en bådtransport kan være dyr, hersker der ingen tvivl om, men 
det skal pointeres at denne mulighed for at søge om penge til 
bådtransport ikke skal opfattes som et tilskud til almindelige 
ferieture. 
Huligheden for at søge om tilskud er imidlertid også afhængig 
af, hvor turen går hen. Det er f .eks. ikke muligt at få tilskud 
til bådtransporter i indenlandsk område. I stedet er 
støttemuligheden forbeholdt usædvanlige og ikke før afprøvede 
langture uden for lande ts grænser. Som eksempel herpå kan nævnes 
Nilturen og Ruslandsturen. 
Der er dog visse retningslinier i den forbindelse. Muligheden 
for at søge tilskud til bådtransport er afhængig af at der 
Eremlægges et fuldt og udførligt budget ud fra de retningslinier 
som står i langtursmappen eller ligger på kontoret. Ligeledes 
kræves en udførlig deltagerliste. 
Disse forhold skal være i orden og være langtursrochefen i hænde 
senest d. 1. april. Dvs. at planlægger du så småt en langtur, 
er muligheden for lån af båd/transport tilskud brugt for ' år. 
t~en har du en ide om en tur til næste år, så benyt dig af chancen 
og søg om tilskud. 
Den PR-mæssige værdi ligger i at klubben så til gengæld håber 
at deltagerne også selv vil arbejde for PR omkring deres tur. 
Her tænkes E .eks. på kontakt til dagspresen inden afrejsen og 
oplægsaften/billedaften i klubben efter hjemkomsten . 

RABAT F OR PERSO NTR ANSPORT I DANMARK 

MED DSB. 

Skal du på langtur uden for HT-området, eller skal du blot besøge 
"besøge dln gamle tante" på Skagen mere privat, så har d"u muligheden 
Eor rabat når du ror i DSR. 
Der er lavet en ordning således at f. eks. langturs roerne enten 
som enkeltpersoner eller som gruppe får 10% rabat på alle DSB-ture 
i Danmark - uden for HT-området. 
Betingelsen er at jeg senest 5 uger før din/jres afrejse kontaktes, 
således at Jeg over for DSB kan garantere at, du er roer i DSR. 
Ca. l måned efter billetudstedelsen fremsendes der på en regning 
til modtageren af billetterne. incl. adm. gebyr på 25,-. 
Spar derfor penge som DSR-roer og kombiner din rabat med en langtur. 
Desværre gælder aftalen ikke DSBs bilfærger. 

Lasse WredstrØffi. 
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LANGTURSBAn TIL ARHUS BUGT/ 

KALØ VIG. 

Mange af os har Slkkert 
t11 bergruinen på Kalø, 

gået på den gamle middelalderdæmning ud 
som ligger nord for Arhus bugten ~ Ka lø 

Vig. 
Borgen l igger med Mols 8 j erge som bagqrund og med en kyststrækning 
'<om er meget kupet"et men hvor kystlinien er afrundet uden stejle 
skræn,:er. hvilket også gælder for resten af kystlinien i omrltdet. 
hvad der gør den meget velegnet til langtut"e. 
Syd for .i'\.r-hus er kystlinien præget .:tf skrænter l skovbev0ksn~nger 
og store ubeboede strækninger. så området indbyder Qgså her' t i ~ 
spændende ud!ordringer. 
At ~age på langtur i dette område er der!or oplagt. 
PÅ den baggrund ligger "Svante" - en 2-åres inrigger i. Århus Roklub 
frem tilca. d. l. september, parat til DIN langtur. 
Det er derfor muligt for dig at tage på en '.lgc eller wcek-ep.d 
tur i dette smukke cmråde. Bc!'1yt dig af chancen for at se noget 
af ;)anmarks ~est spændende og ældste kyststr~kning, et landstrøg 
som er præget af smukke u!:cebocde områder 3fvekslende rl'.ed rester 
af tidlig middelalderbebyggelse. ~er er cha~cen du aldr~g vil 
fA, ved klln at se/kende strækningen t!:a land. 
Ang. lån af båden bedes du kontakte mig. 

~~~sc Wrcdstrøm. 

T UR TIL S A LTHOLM D . AU G U ST . 

NB NB N B NB NB 

Bemærk og skriv det allerede i din kalender NU' 
'Jer afholdes langtur med 0'Tcrnatning ?3. Saltholm Oq !:oning hj~~ 
~ia forterne. Turen foregår 8.-9. august. 

:nformaticn oa tilmclding: 

Opslagstavlen i Slyngelstuen. 

",asse '.rt"cdstrøm. 
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Ho~ectp~rte~ ~f DSRs k~proere ~ødte 

til st~rt i So r Ø og fejrede tri~fer_ 

Vores nye dame roere fik deres debut og gjorde det glimrende. Det 
var rart at være DSR-roer denne "eek-end, selvom man bare overværede 
de aktive3kamp fra land. 
Enkelte af løbene havde DSR-mandskaber med, der allerede nu regnes 
Eor at sejre ved Danmarksmesterskaberne i september. 

Vejret gav v~sse problemer Eor arrangørerne, hvor utroligt det end 
lyder i disse hede sommerdage, men som på Bagsværd Sø er der en 
bugt i Sorø sø og den kan godt, ved blæsevejr, skabe visse 
problemer. Roerne får ofte en grim sidesø på de Eørste 1000 meter 
og om søndagen måtte arrangørerne kapitulere, hvorefter man lod 
roerne starte ved 1000 meter mærket. 

Som vanlig valgte nogle af DSRs 
kørte frem og tilbage - og da 
kan man måske godt forstå 
strabadserne hjemme. 

deltagere at telte, mens hovedparten 
der kun er en times kørsel pr. vej, 
at nogle ønsker at lade op til 

Fra trænergruppen sås Waldemar Chabior & Per, mens Regitze Siggaard 
deltog søndag både til lands og til vands, hvor h un for en stund 
havde fundet den gamle landsholdsdragt frem for at ro 
dobbelt-sculler med sin Verdensmestermakker, Ulla Jensen fra KØge. 

Men også Per & Waldemar forlod for en stund roerne for selv at udøve 
aktiv~tet på vandet i en firer kombineret med Hvidovre & Bagsværd. 
Desværre har Deres udsendte ikke fået oplyst, hvordan det gik 
holdet, men det forlyder at de vandt~!! 

GENNEMBRUD TIL HYLDAGER! 

Måske læserne husker, hvordan Niels Hyldager var Uheldig på 
træningslej ren i Polen? Det var d e r, Niels Hyldager "glemte" at 
ro "med hovedet under armen" og s log hovedet ind i en bro, 
hvorefter han faldt i vandet og båden blev beskadi.get. Niels fik 
derefter tilnavnet: "Brohoved" - og i roer-kredse må man simpelt 
hen LEVE med at få t i lnavne - nogen mere heldigt valgte end andre . 
Niels Hyldager blev for nogle uger siden kapret Lil en firer, hvor 
flere af roerne er Nordiske ('1e.stre og kan det der med at ro med 
en åre. 
Hvorfor ikke prøve, tænkte Niels. 
Sammen med Jesper Poulsen og to roere fra KR vandt fireren begge 
dage i Sorø - så fra at komme fra ingenting, er Niels pludselig 
blevet kandidat til DSRs DM-otter. Tillykke med det. 

FLGTTE BEGYNDERL<2JB. 

DSRs nye damer gjorde det meget flot. Camilla Riff Alexandersen 
mødte begge dage en pige fra N.S. Roklub, der efterhånden ikke er 
begynder mere. Camilla scorede to andenpladser . 
I dame dobbelt-sculler havde vi to hold til start. Charlotte 
Marcussen roede sarmnen med Karina Blondina. Ja, kjære læsere, når 
man skal anmelde hold til kaproninger, kan det ofte være sværL at 
huske, hvad alle roerne hedder til efternavn og dennegang gik det 
ud over Karina, der ER en blondina - men ikke hedder det. 
Det andet hold bestod af Anette Corydan & Susanne Agersnap , hvor 
sidstnævnte ikke helt er begynder, men alligevel .•. 
Rart var det at se firedamehald til start beqge daqe. 
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Susanne & 
de lagde 
damer f lk 
Marcussen 
blev nr. 4 

Anette serverede en af dagens gysere om lørdagen, hvor 
sig i front fra starten, men hvor Roforenlngen "Jordens 
roet Slg op og kom i mål en bådspids før DSR. Charlotte 
og Kar ina .......... Blondlna. •. g j orde det også godt og 

Søndag kom Susanne & Anette dårligt fra start, 
vandt, mens 8londina og Marcussen atter blev nr. 
hovedfeltet. Distancen var: 1000 meter. 

f ik roet Slg op og 
4, men lidt nærmere 

Ellers vandt DSR således: Henning Juul, Jesper Engelbrecht, Teis 
Hansen & SØren Aasmul i dobbelt-flrer begge dage suverænt. Her er 
afgjort et DM-storfavorithold. Henning & Jesper vandt 
dobbelt-sculler lørdag, mens Teis & Søren gjorde det søndag. 
Henrik Hebsgaard & Esben Bjørn Jacobsen vandt lørdag og søndag letv. 
dobbelt-sculler over et hold fra Ringsted. 

DSR var f int repræsenteret i herrernes single-sculler, hvor Teis 
begge dage blev nr. 2, Søren nr. 3 lørdag og nununer 6 søndag efter 
blandt andet Anders Brems. 

Kasper Haagensen & Anders Brems leverede ellers flot roning l 
dobbelt-sculler lørdag, hvor de blev nr. 2 ud af seks hold, seks 
sekunder efter Henning & Jesper. 

Som fØr nævnt var der sejr til Regitze Siggaard sammen med Ulla 
Jensen l dobbelt-sculler og tll Nlels Hyldager i firer. 

Flot og god week-end for DSR - selvom mere konkurrence i enkelte 
af løbene havde været ønskelig. 

Mette Bacher. 

ER 

F'V _ 

ikke søde ????? 

S~sa~~e Agers~ap & 

Anette C=rydb~ sa~t A~ders Bre~~ 

& Kasper Haagense~_ 
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DSR korn. 

s å og 

tv ' 
Jacobsen (; 

Henrik Hebsgaar d. 
dobbelt-sculler letv" 

"Kaptajnen" , 
Stig Rasmussen f. 
Formand Hennmg 
Rasmussen så efter 
at ait gik rigtigt til" 

~lidterste foto : 

Karina "B londina" . 
der egentlig hedder 
Nielsen & Charlotte 
Marcussen efter deres 
debut i dobbelt -sculler 
begynder. hvor det 
blev til en "" plads" 

Nederst : 

DM-favoritter 
Fv. Henning 
Teis Palle, 
Engelb,"echt (; 
Aasmul" 

Fotos Copyright: 
Mette Bacher" 

"x
Juul, 

Jesper 
Søren 



PRØ~ E N K APRON ING UNDER AFSLAPPEDE 

FORM ER OG p A lOOO M E TER ! 

Går d~ o g drø~er o~ ~t fors ø ge 

dig ~ k apro=i=g på B~gs~~rd sø, 

efter ~t ha~e prø~et o~trigger

ro~i=g i S~~=e~Ølle=, d~ får d~ 

cha:r.tce=. 

Eller er d~ g~~el k aproer og 

~erer at d~ STAD IG k~= ro st~rkt, 

~e= i kke h~r ~~lighed for ~t tr~ne 

ty~e ga=ge o~ ~ge:r.l., d~ får også 

DU ch~==e=! 

Købe=h~~=skredse= ge=i = df ø rer 

aftenkapr=ninger~e_ 

Alle ka= ~~re ~ed og dista==en 

er blot lOO O ~eter. 

Der er pr~ier, h~is d~ er så 

l2. a~g.kl.l9.00 

& 2.sept.kl.l9.0 0 

Sted.: 

F ølge=de l øb tilby des: 

4- h er r er , alle k lasse r 
2X , k~inder, al l e k lasser 
2 X , h errer, alle klasser 
l X ~ k~i=der, begy=der 
~eter~=, h errer, ~lle klasser 
~etera=, k~i=der, alle klasser 
2-, k~i=der , alle klasser 
2- herrer, alle k lasser 
2X, k~inder, begy=der 
2 X, herrer, begy=de r 
l X, herrer, alle klasser 
l X , k~i=der, alle klasser 
lX, herrer, begy=der 
4X- h errer, alle k lasser 
4X-, k~i=der, alle klasser 
B+, herrer, alle klasser. 

OG NOGET HELT NYT se blot 
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W O M E N S QU A D RACE (4X-) lodtrcek ning . 

MEN S Q VAD R ACE ( 4 X - ) , l o dtr.:e k n.i ng . 

H"V' a- er .så dE2 t ? 

Qu.ad er i det i nternationale rosprog 

Dob be lt-firer Q l....l a dr l....l ple s=l....ll l. 

på bedste k ll....l b k apro n i n g s p rin=ip 

m e l de r man · 'lSi'g ' 't·il og det f oregår 

så.,led es : 

U m i ddelbart f ø r re g attaen s start 

går m an h e n til nl....lrnrner l....ld le "V'ering en. , 

h "V'or m an afle"V'erer sit n a"V'n og S,-. 

Na~~ene bli "V'er p u. ttet i en .:es k e og 

derefter foregå r holdsammens.:etningerne 

efter lodt r.:e k n i n g . 

Det "V'il sige at m an kan ·1lc!o mme ti l at 

roe r os "V' o S "V' ... 

Det er et fors ø g, 

bli"V'er en Sl....lcces. 

en "V'etE2ra n -

T i l "V' i nde rne i de to Q l....l ad Ra c es 

er der 

T-s h irts med et stort far "V' e foto 

af e n. d obb elt-firer set o "V'enf ra. 

O~eno~er billedet s~år de r : 

J -u. ly, 

L ake 

A'l..l. g 'l..l.st , 

Bag s "V'.:erd 

Septem b er 

1992. 

Vil I "V'.:ere m ed til disse afte n k apro

ninger, er I "V'e lkomne til at m e lde 

~~~es i n t e r esse til M oge n s H al....lt 

eller M otion+-, 

B :jarn.e Engell. 

Y derligere inf orm ationer k an f å es 

hos M ette Bacher 

K aproning s'l..l.d"V'alg 

K ø b enh a"V'ns k redsens 

44 94 32 so. 
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Der blev holdt øje med dem. 

Henning Juul & Jesper Engelbrecht var i s0<:jelyset 
i Koln og ved Scandinavian Open. 
Tv. har Mette Andersen dem i kikkerten. th. er 
det Ekstra Bladets Va<Jn Jensen. der får svar på 
spørgsmål. 
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MEDLEMSBLAD NR.7· AUGUST 1992· 60. ÅRG. 

GULD. 
Kim Hansen tv. vandt guld ved senior b-masters i letv.4 i Skotland, i juli 

måned. Th. Otto Friedrichsen, Kr. 
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rNDMELDELSE: 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 kvartalsvist forud via giro . Ved over
skridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende 
kvartal. 

UDMELDELSE : Kan ske gældende fra l / l. 1/4, 1/7 og 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 DSR's girokonto nr. 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldel
se", 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 interesse 
gemme girokvi tteringen. Kontirgentopkrævningskortene kan ikke 
anvendes til udmeldelse, idetUmeddelelser ikke kan anføres på 
disse. 

OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om OSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion 
vil først finde sted ved en restance svarende til ~ - l års 
kontingent og restancen vil om nØdvendigt blive inddraget ved 
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 



Vintersæsonen 

er godt nok ikke igang endnu, men 
planlægningen af denne skal ske i den 
nærmest kommende tid. Der er en del 
ting, der skal på plads. En af de 
vigtigste opgaver for os i vinter er 
naturligvis at få bådemateriellet klar 
igen til næste sæson. Og her kommer 
vi uundgåeligt Ind på arbejdsordningen, 
som har fungeret, godt eller mindre 
godt, i en årrække. 

Jeg har skrevet om emnet frivillighed 
før, og i juninummeret af bladet var der 
et udmærket indlæg fra Mikkel, der 
blandt andet foreslog at vi indkaldte 
medlemsmøder for at få diskuteret de 
emner, der vedrører klubben daglige 
drift. Dette vil vi gøre for at få drøftet, 
hvorledes vinterens arbejdsordning skal 
bruges og administreres. 

Mødet vII finde sted 
tirsdag den 25. august 

kl. 20.00 
på verandaen. 

Prøv at overveje, hvorledes du kunne 
tænke dig at vi anvender din og andres 
tid til at få DSR til at fungere. 
Bestyrelsen vil naturligvis have gjort sig 
nogle tanker forinden, men der er jo 
ingen garanti for at vi har fundet de 
vises sten på delle område. Så mød op 
og få indflydelse på beslutningerne. 

For vor kaproningsafdeling har denne 
sæson været atypisk,idet den har været 
præget af OL. Delle betyder, at forårets 
og sommerens regattaer har været 
presset sammen tidsmæssigt, således 
at vi allerede nu kun har 
Danmarksmesterskaberne tilbage at 
arbejde på. 

Vi har haft gode resultater på 
kaproningsbanerne indtil nu. 
Desværre lykkedes det ikke for Henning 

og Jesper at blive udtaget til OL, en 
beslutning vi står noget uforstående 
overlor. Efter de resultater de udviste 
op til Luzern-regattaen, burde man efter 
vor mening have vurderet resultatet i 
Luzern, hvor de to mødte nogle af 
verdens bedste hold i de indledende 
heat, nøjere. Men formalia sagde, at en 
finaleplads var udtagelsesgrundlag, og 
den nåede de ikke. Bittert for roerne og 
Ildet flaIlerende for DFfR's evner til at 
varetage vore roeres interesser. 
Heldigvis fik vi fire roere med til 
letvægts-VM i Montreal. Thomas 
Poulsen på otteren, som vi alle stiller 
meget store forventninger til, Henning 
Bay som reserve til samme, og Lene 
Anderson i dobbeltsculler sammen med 
Melie Hansen fra Bagsværd Roklub og 
Melie Bloch, der også er medaljefavorit, 
i singlesculler. 
Også i senior-B (19-22 år) har vi fået et 
godt resultat. Kim Hansen deltog på en 
firer uden i senior-B-VM i Skotland, hvor 
de vandt guld. Tillykkel 

Aktiviteten i Strandvænget er stadig 
meget høj. De nye medlemmer 
strømmede ind i klubben i begyndelsen 
af sæsonen i en hidtil uset hastighed. 
Delle fortsælIer. Vi er nu oppe på at 
have startet instruktion af kanin nr. 400 
i år. En tilstrømning som denne er ikke 
helt uden problemer. Instruktørerne 
klarer øjensynligt presset, men hvad 
så? Vi skal jo også have 311e disse nye 
medlemmer indlemmet i klublivet og de 
daglige aktiviteter. Der er mange 
overvejelser igang, som jeg vil komme 
tilbage til senere. Men indtil da håber 
jeg at alle de "gamle" medlemmer vil 
tage sig godt af alle de nye, således at 
de føler sig velkomne og får lyst til at 
fortsætte med roningen - også efter 
instruktionen. 

Henning. 



I roere kommer næsten dagligt forbi Charlottenlund Strand, hvor jeg holder til i vandkanten. 

Forleden kom en splinter ny blå båd ind til stranden. 
Den flotte båd båd, som iøvrigt hedder Mjølner, blev efterladt med snuden oppe på stranden 
og resten ude i vandet, sådan liggende lidt på den end side med otte årer strittende ud ti l 
siderne. 

Vi kom i snak Mjølner og jeg, mens dens besætning var taget op for at købe is. Stolt for
talte den skønne blå, der havde sin første sæson i klubben, at ajle var helt vilde med den. 
Den fik lov til at komme på vandet næsten hver dag i denne herlige sommer. 

Båden var dog bekymret for sin fremtid, sådan som den lå der i vandkanten . Mjølner vil 
nemlig gerne blive ved med at være attraktiv og have et langt og aktivt liv sammen med 
DSR' s roere. 

Da Mjølner senere smukt arbejdede sig gennem vandet, tænkte jeg på, om Mjølner stadig 
rank men måske knap så blå, også vil komme forbi her ved Charlottenlund Strand i år 
2022. 
Der håber jeg, så derfor kære roere - Pas godt på jeres blå båd og alle de andre både. 

Sommerhilsner fra VANDMANDEN i vandkanten. 

PS. Lene Hansen kan bevidne min historie . Hun var iøvrigt lige ved at træde på mig i 
vand kanten. 

PPS . Roere, hvis I allerede ved afgang fra klubben har planer om at gå i land fra kysten, 
kunne I jo tage en af de mange mere rubuste både. 

Kajakroere - se her!!! 

Alle kajakroere med kajakret indkaldes ti l møde 

Torsdag den 27. august kl. 20 :00 

[ forlængelse af et konstruktivt møde mellem instruktører fo r forlæns og baglæns 
roning skal vi nu diskutere kajakinstruktion på kort og især på længere sigt. 

Vil du have indflydelse , så mød op og giv DIN mening til kende . 

Attention !!' Der vil blive serveret kaffe og te samt kage. 



Medlemsmøde 

Der indkaldes hermed til 
medlemsmøde 

tirsdag den 25. august 
kl. 20.00 

på verandaen. 

Emnet er vinterens arbejdsordning. 

Arbejdsordningen har nu fungeret - godt eller dårligt- i en 
del år. 

Der er mange opgaver, vi skal have løst i vinterens løb. En 
af dem er klargøringen af bådene til næste sæson. Men 
også barvagtsordninger, køkkenordninger, instruktion og 
andet har været led i vor arbejdsordning. 

Skal vi i det hele taget have en arbejdsordning? 
Hvilke områder skal den dække? 
Hvordan skal de forskellige gøremål "afregnes"? 
Hvordan organiserer vi bedst arbejdet? 
.... og mange andre spørgsmål ... 

Mød op denne aften og giv din mening til kende. Vi kan 
selvfølgelig ikke garantere, at det bliver nøjagtigt som du 
gerne så det, men vi kan love dig, at resultatet af denne 
aften vil være et vægtigt input ved bestyrelsens endelige 
behandling af udformningen vinterens arbejdsordning. 



JUBILÆUMSFESTEN 

Lørdag den 13. juni fejrede vi Dansk Stu
denterronings 125 års jubilæum ved en stor 
festmiddag i klubhusets festsal. 

Ved klubbens nyindkøbte borde var der 
blevet plads til lidt mere end 150 med
lemmer og gæster, herunder en række 
repræsentanter for vore velgørere, fra vore 
naboklubber og fra DFfR. Helt fra Oslo var 
desuden kommet formanden for Norske 
Studenters Roklub. 

I forhallen, der netop var istandsat som en 
gave fra Krista og Viggo Petersens Fond, 
mødtes gæsterne af klubbens gamle silke
fane, som også var fornyet i anledning af 
jubilæet, og medens man fik udleveret 
program med oversigt over hordplacerin
gen, forsynede den unge pianist, Carsten 
Dahl, os med lidt let klavermusik fra Stu
dentersangforeningens flygel. 

Velkomstdrinks serveredes i Slyngelstuen, 
men de fleste foretrak at nyde det pragt
fulde sommervejr udenfor på terrasserne, 
hvor havemøblerne i dagens anledning var 
blevet rengjorte. 

Klokken 19.00 kaldtes der til bords, og da 
alle var på plads, sang studentersangkv
artetten Johannes V. Jensens slagsang for 
Danske Studenters Roklub, "Bær den lange 
Baad af Skuret", hvorefter formanden , 
Henning Rasmussen, bød velkommen og 
præsenterede aftenens toastmaster, advokat 
Niels Fredsted, vores tidligere formand. 

Fredsted kunne oplyse, at der var lagt et 
meget stramt program for aftenens taler og 
underholdning, idet arrangørerene havde 
pålkagt ham at afslutte middagen senest 
klokken 22.36 ! 

Han kunne desuden meddele, at formanden 
på forsamlingens vegne havde afsendt et 
telegram med hilsen til H. M. Dronningen 
og H. K. H. Prinsen . Lidt senere indløb der 

svartelegram fra fra Dronningen og Prin
sen, der samtidig lykønskede klubben med 
jubilæet. 

Fredsted bevarede overblikket 

Ny fik gæsterne et kort øjeblik til at for
dybe sig i forretten, der bestod af lakserou
lade med urtecreme, hvortil der serveredes 
hvidvin. Men inden længe begyndte det 
omfattende program af taler og musikalsk 
underholdning. 

Først holdt advokat Dan H. Nielsen af
tenens hovedtale, hvori han redegjorde for 
studenterroningens historie i Danmark . 
Herefter havde Studentersangerne en lille 
afdeling med danske sange, hvorefter for
manden for Københavnskredsen, Karen 
Stahlschmidt, frembragte en hilsen og lyk
ønskning til forbundets og kredsens største 
og mest aktive medlemsklub. 

Så blev der igen en kort pause i program
met, medens man kunne nyde hovedretten, 
som var rødvinsmarineret oksetyndsteg 
med rødvinssauce, serveret med indbagte 
nye kartofler (meget delikat) og grøntsager, 
hvortil skænkedes rødvin af uoplyst itali-



tnsk oprindelse. 

For at der nu ogsA skulle være nogct for de 
mere musikalske roere, overlades podiet 
herefter t il den unge pianist inde, Anne 
Marie Fjord Abildskov, der spillede et 
stykke af Carl Nielsen. 

Det ville nok føre for vidt, indgående at 
omtale de mange taler som herefler fulgte, 
kun afbrudt af køkkenets sidste frembrin
gelse, nøddekage med bærpurc og friske 
frugter, som vist ved de fleste borde gik i 
flere ombæringer, indtil alt var væk. Men 
her føl ger et kort resu me. 

Først blev ordet givet til vort æresmedlem, 
hrs . H. Møhring Andersen, der foredrog en 
i anledning af jubilæet forfaltet ode, hvori 
roningens glæder fandt et smukt og effekt
fuldt udtryk. 

Annelise Rasmussen, blandt de første 
kvindelige studenterroere 

Som repræsentant for DSRs første kvinde
lige medlemmer efter den skelsættende 
vedtægtsændring i 1968 talte herefter An
nelise Rasmussen, der kunne fremlægge 
overraskende oplysninger om, at der blandt 
de nyeste kanin-årgange er en meget kraf
tig overvægt af piger. Dette og andre sta
tistiske efterretninger fik taleren til at 

konkludere, at DSR i dag består af unge 
piger og midaldrende mænd, hvilket gav 
anledning til et voldsomt bifald fra om
kring halvdelen af de tilstedeværende. 

Formanden for Norske Studenters Roklub, 
Sigurd Skarpaas, bragte de norske studen
terroeres hilsen, idet han opfordrede os til 

NSRs formand SIGURD SKARPAAS 
taler 

at genoptage de tidligere så tætte relationer 
til vores norske venner og inviterede os til 
at benytte NSRs fasciliteter i Oslofjordens 
naturskønne omgivelser. Henning Rasmus
sen modtog en skriftlig invitation re Ilet til 
klubbens medlemmer og lovede at tage 
initiativ til et øget fremtidigt samarbejde. 

Underdirektør Preben Kjærsgaard, Carls
berg, havde medbragt en hilsen og en 
check fra Carlsbergfondet, medens advokat 
T. Ingemann Hansen i sin hilsen kunne 
henvise til Krista og Viggo Petersens 
Fonds jubilæumsgave: istandsættelsen af 
vestibulen, som vi allerede havde kunnet 
glæde os over. 

Herefter talte Bjarne Eltang og Stig G . 
Rasmussen (Kaptajnen, vor tidligere for 
mand) samt - ex auditorio - bl.a. vort 
æresmedlem og tidligere formand Aage 
Bang, der berettede historien bag det be
kendte "Aarhus kl. 19.0Q"-skilt i baren, 



samt endelig fru Ingeborg Nørlyng der 
efterlyste en kvindekunstnerisk pendant til 
Helge Jensens store maleri på festsalens 
vestlige langvæg. 

Studentersangerne sang til slut, og forman
den takkede Fredsted for god ordstyring. 
Der blev herefter serveret kaffe på Veran
daen, i Slyngelstuen og på terrasserne, 
medens orkestret stillede op. 

Fra klokken 23.00 var der adgang for de 
medlemmer, som ikke havde deltaget i 
middagen, og herefter spillede orkestret op 
med herlig 192{)'er-jazz, som gjorde stor 

HØj CIGARFØRING . 

Herbert Marcus. en af festens 
hoveda,..rangø,..er, slappe,.. af 
med Einar F. Voigt (t. h. ~ 

Formand Henning Rasmussen It.v.) 
i samtale med professo,.. , dr. med . 
Ole Secher og æ,..esmed lem , h,..s. 
H. Møhring-Andersen (t.h. ) 

lykke da først medlemmerne havde taget 
mod til sig; på dansegulvet gjorde ikke 
mindst de norske studenters repræsentant 
sig heldigt bemærket med en megel fin stil. 

Orkestret fortsatte lidt længere lid end 
beregnet, og herefter var der diskotek til 
søndag morgen, vistnok ved 6-tiden. 

Ud på formiddagen mødtes nogle af os 
igen for at rydde op og for at nyde resterne 
af lørdagens menu, og vi kunne glæde os 
over, at resultatet af godt et halvt års plan
lægning vel måtte noteres som - en succes! 

Nicolai Lindgreen. 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
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GULD. 
Kim Hansen tv. vandt guld ved senior b-masters i letv.4 i Skotland, i juli 

måned. Th. Otto Friedrichsen, Kr. 



FRI PRESSE 
EEN AF 
DEMOKRATIETS 
STØTTEPILLER 
Fri presse er oftest et spørgsmål om, hvor
vidt bestyrelsen blander sig i beskrivelsen 
af, hvad der sker i klubben. 

Lad os straks understrege, at delle pro
blem har vi ikke !!! 

Fri presse kan også betyde: 

FRI ADGANG 'nL KLUBBLADET t 

Der har været ytret kritik af "informations
niveauet i forhold til de nye medlemmer", 
d. v .s. der er nogle/mange af de nye, der 
ikke rigtigt kan overskue, hvad der sker i 
klubben. Ikke første gang i historien. 

Det mest effektive middel imod sådan 
noget er at fylde klubbens medlemsblad 
med oplysninger. 

Vi kan gentage, at bladudvalget står .'ibent 
for alle, der skriver i bladet. Redaktions
møderne er korte og hektiske og langt det 
meste af arbejdet går med at samle stof 
sammen, skrive og tage billeder imellem 
møderne. 

Det der er mest hehov for, er en ordnet 
heskrivelse af, hvad der sker i klubben. 
Dette informationsbehov skal dækkes af 
udvalgene, fordi disse tager initiativerne til 
langt de fleste af klubbens aktiviteter. 

Derfor kan vi opfordre til, at nye medlem
mer går ind i u.~valgene, lærer noget om en 
del af klubbens liv og skriver om det til 
bladet ! Et hvert udvalg har brug for en 
pressesekretær. 

Mette Bacher og Bjarne Engell 

.. (JGS) I AUGUST: 

WEEKENDTUR 
o 

TIL NIVA 
Vi sigter mod endnu en Nivå-tur i wee
kenden d. 22 - 23. august med overnatning 
i SKJOLDs hus. [ skrivende stund er dato
en endnu ikke endeligt bekræftet med 
SKJOLD, men hold øje med opslagstavlen 
- her vil alt fremgå klart. 

Planen er : Afgang fra DSR lørdag morgen 
- hyggelig frokosl undervejs, for eksempel 
ved Strandmøllekroen,-som vil være Sankt 
Hans Aftens roere bekendl I 

l Huset i Nivå er køkken og badefacil iteter, 
så der skuUe være basis for en hyggelig, 
velsmagende, afslappende weekend. Hjem
komst i DSR søndag over miudag - tidligt 
eller sent alt efter, hvad deltagerne aftaler. 

Alle er naturligvis velkomne p:l tun:n - og 
for kaniner er det en oplagt mulighed for at 
prøve en liut længere tur. 

Med venlig hilsen 

Langtursudvalget. 



Vintersæsonen 

er godt nok ikke igang endnu, men 
planlægningen af denne skal ske i den 
nærmest kommende tid. Der er en del 
ting, der skal på plads. En af de 
vigtigste opgaver for os i vinter er 
naturligvis at få bådemateriellet klar 
igen til næste sæson. Og her kommer 
vi uundgåeligt Ind på arbejdsordningen, 
som har fungeret, godt eller mindre 
godt, i en årrække. 

Jeg har skrevet om emnet frivillighed 
før, og i juninummeret af bladet var der 
et udmærket indlæg fra Mikkel, der 
blandt andet foreslog at vi indkaldte 
medlemsmøder for at få diskuteret de 
emner, der vedrører klubben daglige 
drift. Dette vil vi gøre for at få drøftet, 
hvorledes vinterens arbejdsordning skal 
bruges og administreres. 

Mødet vII finde sted 
tirsdag den 25. august 

kl. 20.00 
på verandaen. 

Prøv at overveje, hvorledes du kunne 
tænke dig at vi anvender din og andres 
tid til at få DSR til at fungere. 
Bestyrelsen vil naturligvis have gjort sig 
nogle tanker forinden, men der er jo 
ingen garanti for at vi har fundet de 
vises sten på delle område. Så mød op 
og få indflydelse på beslutningerne. 

For vor kaproningsafdeling har denne 
sæson været atypisk,idet den har været 
præget af OL. Delle betyder, at forårets 
og sommerens regattaer har været 
presset sammen tidsmæssigt, således 
at vi allerede nu kun har 
Danmarksmesterskaberne tilbage at 
arbejde på. 

Vi har haft gode resultater på 
kaproningsbanerne indtil nu. 
Desværre lykkedes det ikke for Henning 

og Jesper at blive udtaget til OL, en 
beslutning vi står noget uforstående 
overlor. Efter de resultater de udviste 
op til Luzern-regattaen, burde man efter 
vor mening have vurderet resultatet i 
Luzern, hvor de to mødte nogle af 
verdens bedste hold i de indledende 
heat, nøjere. Men formalia sagde, at en 
finaleplads var udtagelsesgrundlag, og 
den nåede de ikke. Bittert for roerne og 
Ildet flaIlerende for DFfR's evner til at 
varetage vore roeres interesser. 
Heldigvis fik vi fire roere med til 
letvægts-VM i Montreal. Thomas 
Poulsen på otteren, som vi alle stiller 
meget store forventninger til, Henning 
Bay som reserve til samme, og Lene 
Anderson i dobbeltsculler sammen med 
Melie Hansen fra Bagsværd Roklub og 
Melie Bloch, der også er medaljefavorit, 
i singlesculler. 
Også i senior-B (19-22 år) har vi fået et 
godt resultat. Kim Hansen deltog på en 
firer uden i senior-B-VM i Skotland, hvor 
de vandt guld. Tillykkel 

Aktiviteten i Strandvænget er stadig 
meget høj. De nye medlemmer 
strømmede ind i klubben i begyndelsen 
af sæsonen i en hidtil uset hastighed. 
Delle fortsælIer. Vi er nu oppe på at 
have startet instruktion af kanin nr. 400 
i år. En tilstrømning som denne er ikke 
helt uden problemer. Instruktørerne 
klarer øjensynligt presset, men hvad 
så? Vi skal jo også have 311e disse nye 
medlemmer indlemmet i klublivet og de 
daglige aktiviteter. Der er mange 
overvejelser igang, som jeg vil komme 
tilbage til senere. Men indtil da håber 
jeg at alle de "gamle" medlemmer vil 
tage sig godt af alle de nye, således at 
de føler sig velkomne og får lyst til at 
fortsætte med roningen - også efter 
instruktionen. 

Henning. 



L I D"T KAPRON I NGS SPOTS SI DEN SI DST_ 

OL ER OVERSTAET OG DET SKETE: 

* Roerne boede ca. 140 km udenfor selve OL -byen og for hovedpartens vedkommende 
betød det. at de ikke deltog i indmarchen og åbningshøjtideligheden på det Olympiske 
Stadion. Men en af de berømte br0drene Abba<:Jnale fra Italiens toer med styrmand 
samt Steven Redgrave fra Englands toer uden. havde en særlig opgave ved åbnings
højtideligheden. De var fanebærere for deres lande. 
Sidst Danmark havde en roer som fanebærer var ved OL i Montreal. hvor Judith Lyster 
der dengang hed Andersen. valgtes til at bære Dannebrog. Hvorfor valget netop faldt 
på Judith blev bekendtgjort således: Judith Andersen er høj. en typisk nordisk type 
og så har hun en flot gang! 

* Canada fik succes ved OL. Kvinderne er bemærkelsesværdigt gode. nærmest suveræne 
i forhold til andre store ronationers kvinder og det er ikke fordi nogle af canadierne 
er særligt store. De canadiske ropiger vandt toer uden styrmand. firer uden styrmand 
og otler. 
Sidste års verdensmester og World Cup-vinder: Silken Laumann. Canada. single-sculler. 
kom meget uheldigt til skade ved en regatta i Essen i foråret. Silken brækkede det 
ene ben tre steder. og alle regnede Silkens OL-chancer for lig nul! Men Silken ville 
noget andet end hvad lægerne sagde. Hun ville prøve at nå OL alligevel. Som hun 
udtalte det inden OL: Først gik jeg efter at vinde guld. nu vil jeg være meget lykkelig. 
hvis blot jeg får lov at være deltager i Barcelona. 
Silken kom til start. klarede sig flot igennem de indledende løb og vandt BRONZE! 
Noget af en præstation. 
For nogle synes situationen rørende for andre virker den grotesk. 
Den canadiske ro-pige fik båden båret ud af hjælpere. mens hun selv humpede ved 
siden af ved hjælp af krykker. Hun blev nærmest båret ned i sculleren - og derefter 
viste hun lige så overbevisende og flot roning som altid. 

* DSRs træner: Per Arnoldi har grund til at være stolt. Da bladets redaktrice fik sendt 
et postkort fra OL af en beundrer. figurerede Per udenplI. Kortet forestiller et dobbelt
firerløb fra senior B-Masters i 1987. hvor Per Arnoldi deltog sammen med sin bror Tim 
og et par roere fra Roskilde . 
Om kortet blev udsolgt vides ikke. ihvertfald håber Per at få sendt et par stykker 
til sin opslagstavle - ordren ER givet videre! 

* Nedtur kan man kort og godt udtrykke det. når man ser på den tyske herreotter. 
Otteren har været totalt ubesejret i år og er blevet verdensme5ter & OL-guldvinder 
nogle gange inden Barcelona . 
På Banyolas viste otteren slet ikke de samme takter som før. I de indledende løb blev 
man slået eftertrykkeligt af Rumænien! Vild panik! Man holdt krisem0der og forsøgte 
sig med big-blades-årer. I finalen var den rent gal: Det blev "bare" til bronze' 
Den tyske træner Ralf Holtmeyer blev så skuffet at han forsvandt fra Rostadion et 
kvarter efter finalens afvikling. 

* Danskerne gjorde det hæderligt. Herreotteren skulle møde flere hold ved OL. man ikke. 
havde stiftet bekendtskab med før .. Danskerne kom i semifinalen. hvor ganske få cm 
betød at vore oUe roer plus styrmand I K KE kvalificerede sig til finalen. Det var brand
ærgerligt at vort hold blev slået på målstregen af Australien. men sådan er det i al 
sport. Nogle SKAL sorteres fra og det blev desværre danskerne. ØV! 
Lidt flot at nogle havde udpeget den danske otter til at kunne vinde sølv. men det 
var j forbindelse med de indledende løb ved OL. 
Damedobbelt-fireren blev kastet direkte for løverne. Ifølge med kommentator Gunnar 
Aabye. Næstformand i DFfR. kunne vi på udsendelsen fra TV2 høre. hvordan taktikken 
var lagt. Hvis pigerne ikke kunne være med blandt de første tre både i det indledende 
løb. skulle der slappes af. Det blev der! Danmark blev nr. 4 og sidst i det indledende 
løb. I det samlede blev de danske piger nr. 8 ud af 9! 

* Efterskrift: I sidste nummer skrev jeg en artikel om OL-udtagelser. Artiklen gik ud 
på at vi i DSR også burde have fået udtaget Henning Juul & Jesper Engelbrecht i 
Dobbelt-sculler til OL. 



Medlemsmøde 

Der indkaldes hermed til 
medlemsmøde 

tirsdag den 25. august 
kl. 20.00 

på verandaen. 

Emnet er vinterens arbejdsordning. 

Arbejdsordningen har nu fungeret - godt eller dårligt- i en 
del år. 

Der er mange opgaver, vi skal have løst i vinterens løb. En 
af dem er klargøringen af bådene til næste sæson. Men 
også barvagtsordninger, køkkenordninger, instruktion og 
andet har været led i vor arbejdsordning. 

Skal vi i det hele taget have en arbejdsordning? 
Hvilke områder skal den dække? 
Hvordan skal de forskellige gøremål "afregnes"? 
Hvordan organiserer vi bedst arbejdet? 
.... og mange andre spørgsmål ... 

Mød op denne aften og giv din mening til kende. Vi kan 
selvfølgelig ikke garantere, at det bliver nøjagtigt som du 
gerne så det, men vi kan love dig, at resultatet af denne 
aften vil være et vægtigt input ved bestyrelsens endelige 
behandling af udformningen vinterens arbejdsordning. 



Redaktionen beklaget- dybt 

FORSI NKET I GEN! ! ! 

De~' kan laeserne IKKE ",aere tjent med_ 

Redaktionen har f'undet et ny .. trykkeri 

Det I igget' meget taet på R edaktric:ens b<>pael 

og det betyde .. - at tingene f'orhabentlig 'Vil 

køre nemmere og ti I tiden_ 

Vi fores I ar derfor følgende dead -I ines: 

Til septernbernt- _ 26 _ augLlst_ 

T i I <>ktobern r _ 21 _ septelTlber 

Til NoV'erTIbernt- 23_ ok1:.ober 

Til dec:ernbernr _ 23_ no'V e.-.-.be r-

Het- ses de-t- ene redaktionesmedlem : 

Hr _ Bjarne Engell. der godt gemt bag de 

giganti ske sol-glas090n ha'Vde styr p;[. 

r-'Llmrene 'Ved Københa'Vns Regattaen. 



tnsk oprindelse. 

For at der nu ogsA skulle være nogct for de 
mere musikalske roere, overlades podiet 
herefter t il den unge pianist inde, Anne 
Marie Fjord Abildskov, der spillede et 
stykke af Carl Nielsen. 

Det ville nok føre for vidt, indgående at 
omtale de mange taler som herefler fulgte, 
kun afbrudt af køkkenets sidste frembrin
gelse, nøddekage med bærpurc og friske 
frugter, som vist ved de fleste borde gik i 
flere ombæringer, indtil alt var væk. Men 
her føl ger et kort resu me. 

Først blev ordet givet til vort æresmedlem, 
hrs . H. Møhring Andersen, der foredrog en 
i anledning af jubilæet forfaltet ode, hvori 
roningens glæder fandt et smukt og effekt
fuldt udtryk. 

Annelise Rasmussen, blandt de første 
kvindelige studenterroere 

Som repræsentant for DSRs første kvinde
lige medlemmer efter den skelsættende 
vedtægtsændring i 1968 talte herefter An
nelise Rasmussen, der kunne fremlægge 
overraskende oplysninger om, at der blandt 
de nyeste kanin-årgange er en meget kraf
tig overvægt af piger. Dette og andre sta
tistiske efterretninger fik taleren til at 

konkludere, at DSR i dag består af unge 
piger og midaldrende mænd, hvilket gav 
anledning til et voldsomt bifald fra om
kring halvdelen af de tilstedeværende. 

Formanden for Norske Studenters Roklub, 
Sigurd Skarpaas, bragte de norske studen
terroeres hilsen, idet han opfordrede os til 

NSRs formand SIGURD SKARPAAS 
taler 

at genoptage de tidligere så tætte relationer 
til vores norske venner og inviterede os til 
at benytte NSRs fasciliteter i Oslofjordens 
naturskønne omgivelser. Henning Rasmus
sen modtog en skriftlig invitation re Ilet til 
klubbens medlemmer og lovede at tage 
initiativ til et øget fremtidigt samarbejde. 

Underdirektør Preben Kjærsgaard, Carls
berg, havde medbragt en hilsen og en 
check fra Carlsbergfondet, medens advokat 
T. Ingemann Hansen i sin hilsen kunne 
henvise til Krista og Viggo Petersens 
Fonds jubilæumsgave: istandsættelsen af 
vestibulen, som vi allerede havde kunnet 
glæde os over. 

Herefter talte Bjarne Eltang og Stig G . 
Rasmussen (Kaptajnen, vor tidligere for 
mand) samt - ex auditorio - bl.a. vort 
æresmedlem og tidligere formand Aage 
Bang, der berettede historien bag det be
kendte "Aarhus kl. 19.0Q"-skilt i baren, 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

o 

MEDLEMSBLAD NR.8· SEPTEMBER 1992· 60. ARG 

GULD 
Mette Bloch & Thomas Poulsen blev verdensmestre ved letvægts VM i Montreal. 

Her ses en glad Mette ved hjemkomsten i lufthavnen. 
Bagved skimtes kæresten Henning, der prøver at dufte sig til, 

hvilken shampoo, Mette har benyttet!!! 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Farvel til en lejer, 
leder ved Henning Rasmussen. 
Generalforsamling i DSR. . . . 
Klubkaproning .................... . 
Egyptian Postcards #1. 
GULD ............... . 
Egyptian Postcards #2. . . . . 
Skandaløs afvikling af kvindernes 
langdistance-DM!. . . . . . . . . . . . . 
Week-endtur til Nivå .......... . 
Egyptian Postcards #3 ......... . 
How to scull, v. Mogens Haut. ...... . 
Low impact Aerobics. . . . . . . . . . . . . 
Egyptian Postcards #4. . . . . . . . . . . . . 
på tur med DSR, v. Mikkel. ........... . 

.side 3 

.side 4 

.side 5 

.side 6 

.side 7 

.side 8 

.side 9 

.side 10-11 

.side 12 

.side 13-14 

.side 15 

.side 16 
side 17-18 

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 kvartalsvist 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 rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Udmeldelse: kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1/7 og 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 DS R's girokonto nr. 500 34 66 
samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse den del af girokortet som 
posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemmme 
girokviteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet meddelsiser ikke kan anføres på disse. 
OBS! - Ikke automatisk udmeldelse ved restance: Man er medlem og 
kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's 
facaliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en 
restance svarende til 1/2 - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt 
blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales 
af skyldneren. 
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Farvel til en lejer. 
Studentersangforeningen har haft til 
huse i DSR siden 1969, hvor Studenter
foreningen måtte sælge sin store byg
ning på H.C.Andersens Boulevard. Nu 
er det lykkedes Studenterforeningen at 
få egne nye lokaler i Nørregade, hvorfor 
Studentersangerne flytter "hjem" igen. 
Selve flytningen er sket, men markeres 
officielt fredag den 4. september. Det er 
altid lidt trist at tage afsked med en 
gruppe mennesker, der har været en 
del af DS R's dagligdag i så mange år. 
Jeg vil her sige tak til Studentersan
gerne for mange gode oplevelser og 
ønske dem alt muligt held med deres 
nye genforening med Studenterforenin
gen. 

Det positive ved flytningen er, at vi får 
rådighed over salen mandag aften, hvil
ket giver muligheder for opstart af nye 
aktiviteter. Det er endnu ikke besluttet, 
hvad vi skal bruge den ledige tid til, så 
hvis du har en god ide, så lad os høre 
om den. 

Sommerens to store robegivenheder, 
OL og VM for letvægtere og juniorer, er 
overstået. OL bragte ikke de store re
sultater til dansk roning, hvilket naturlig
vis er skuffende og vii give anledning til 
en debat om målsætninger og udtagel
seskriterier inden for elIteroningen. 

Men hvad "de tunge" ikke formåede, 
gjorde "de lette" til gengæld. jeg havde 
den fornø jelse at være mandskabsleder 
for det danske hold ved VM i Montreal. 
Her oplevede jeg en af de dage, hvor 
det vart rart at være dansker. Letvæg
terne vandt 3 ud af 8 mulige guldmedal
jer, en præstation de bragte os helt til 
tops blandt 46 deltagende nationer. 

Det startede med en overbevisende sejr 
til DSR's Mette Bloch i singlesculler, og 
fortsatte med en sejr til Jens Mohr 

Ernst, også i singlesculler, efter en ner 
vepirrende slutspurt. Jens, som mange 
af jer kender fra de år han roede for 
DSR, ror nu for Kerteminde Roklub. 
Finaledagen sluttede med en flot præ
station af otteren, der vandt over bl.a. 
England og Tyskland. DSR's andel i 
denne sejr var Thomas Poulsen, der 
roede samt Henning Bay, der gjorde 
hele turen med som reserve for mand
skabet. 

Instruktionen slutter ca. 1. september 
for i år. Efter en sæson med rekordti l
gang, mønstrer klubben nu ca. 1000 
medlemmer. dette betyder,at vi må for
vente en meget stor vinteraktivitel. Vi er 
ved at få planerne på plads, så følg 
med på opslag i klubben, September vil 
byde på lidt mere gymnastik end som
mermånederne, og fra 1. oktober køres 
der fuldt program. Men mere om dette 
i næste nummer af bladet. 

Medlemsmødet om arbejdsordningen 
var pænt besøgt. Efter de kommenta
rer, der fremkom, skal I ikke vente de 
helt store ændringer i forhold til sidste 
år, men der vi i nær fremtid blive sendt 
meddelelser ud fra bestyrelsen om em
net. 

Arbejdsordningen vil aldrig blive ryg
raden i klubbens drift, denne er og bli
ver frivilligheden . jeg vil atter her opfor
dre alle til at deltage i klubbens mange 
gøremål via de nedsatte udvalg. Visse 
af disse udvalg mangler medlemmer, og 
alle kan bruge en "støttegruppe". - Så 
kom nu ud af busken og vær med til at 
gøre DSR til den klub netop du ønsker 
at være medlem af. 

Henning. 
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Generalforsamling i 

Danske Studenters Roklub 

1992 

fredag den 20. november kl. 20.00 i DSR. 

Dagsorden itlg. DSRs lovc : 

l) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) Valg af formand. 
4) Valg af kasserer. 
5) Valg af sekretær. 
6) Valg af materielforvalter. 
7) Valg af kaproningschef. 
8) Valg af instruktionsrochef. 
9) Valg af motionsrochcf. 
10) Valg af langtursrochef. 
11) Valg af husforvalter. 
12) Valg af 2 revisorer. 
13) Valg af repræsentanter til D.FJ.R. 
14) Særlige forslag. 
15) Eventuelt. 

Add. pkl. 5), sekretær: Bente Tholstrup ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Nicolai 
Lindgreen som kandidat til posten. 

Add. pkl. 6), materielforvalter: Bestyrelsen har p.1. ingen kandidater til posten som 
materielforvalter. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. 

Kandidater til materielforvalrerposten såvel som alternative kandidater til de øvrige 
bestyrelsesposter skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest den 21. oktober 1992. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 21. oktober 1992. 

Bestyrelsen 
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KLUBKAPRONING 
Lørdag d. 26. September kl.13 

Dette er ikke et Verdensmesterskab, ej heller et Danmarksme
sterskab; men det er forhåbentlig klubbens idrætsmæssige 
klimaks, hvor alle medlemmer kan prøve kræfter internt ved at 
dyste mod hinanden. Det er såvel for eliten som for de nys 
frigivne kaniner. 
Kaproningen foregår som vanligt med start ud for fyret ved 
Færgehavn Nord og med mål efter Svanemølleværket i alt ca 
850 m. 

Der udskrives løb i: 
2-åres inrigger for herrer, klubmesterskab. 
2-åres inrigger for damer, klubmesterskab. 
Singlesculler, klinkbygget for mIk, klubmesterskab. 
Singlesculler, klinkbygget for 1. års scullerroere mIk. 
Kajak for mIk. 
4-åres inrigger for herrer. 
4-åres inrigger for damer. 
Fakultetsløb i 4-åres inrigger. Det vil sige jura mod medicin mod 
landbohøjskolen mod DTH mod DIA etc. mIk. 
2-åres inrigger for herrer, kaniner. 
2-åres inrigger for damer, kaniner. 
Jucunde mod Svane, gig 2X+ mIk. Evt. flere heats. 
Gigatter mIk, kaniner mod instruktører, idet vi forventer at kunne 
låne Skjolds båd. 
Lodtrækningsfirer 2 damer, 2 herrer + cox. 

Dette er en væsentlig udvidelse i forhold til tidligere år; men vi er 
også flere medlemmer med et højt aktivitetsniveau. Løbsledelsen 
forventer stor tilmelding og håber på nogle spændende dyster 
f.eks. instruktørdræbere mod kanindræbere. 
Løbenes rækkefølge er ikke fastlagt. Den afhænger blandt andet 
af tilmeldingen, som sker på listen ophængt i Slyngelstuen. 
Efter kaproningen mødes vi til Høstfesten. 

Nicolai/Mogens 
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Egyptian Postcards # 1. Niels 

Lørdag 18.01.92, på vejen fra Alexandria. 

Drengen betragter smilende Svante på taget. "I hope my God will create a good trip for 
you" siger han og fortsætter med at vaske vindspejlet på vores Toyota Hiace. Vi står let 
frysende p!1 en en benzintank i udkanten af Sahara. Det er nat. Fuldm!1nen er oppe. 
Sandet lyser svagt hvidt og en enkelt palme kaster en blå skygge. Tro ikke alt, hvad du 
ser i denne nnt. En roh!1d i ørkenen. 

Vi fik Svante kl. ca 17:30. Mr Fawzi kom med en gammel engeLlk truck og to lasede 
nubiere. Kassen stod P/J skrå hen over bilens tag. Den var brækket åben, og alt var 
gennemsøgt i tolden. Der manglede en del af l!iget, og kassen havde el par huller, men 
Svante var hel og pæn. Mr. Fawzi, med den lange lillefingernegl og de mange ringe, stod 
og svingede med sine guldlænk.er og lod forstå, at han dirigerede det hele. Bagefter tog vi 
del obligatoriske gruppebillede med den s[orsmilende Mr. Fawzi i midten. Og s& kørte vi 
fra Alexandria 

1 Cairo kører vi ud [i! lufthavnen for at hente næste hold roere. Det er i nat præcis en 
uge siden vi selv ankom [il Ægypten. Flye[ lander en halv time efter midnat, og ca. en 
time senere kører vi ~ydpcl godt stuvet sammen tolv voksne og et barn med robeId og 
oppakning i en hil, som enhver WS maud hjemme i Danmark har. 

Vejene er befærdet af store, tunge lastvogns[og. Vi overhaler den ene lastvogn efter den 
anden i mørket. Armeringsjern og sukkerrør. Ikke alle har lys på. Istedet kører man og 
blinker med det lange lys en gang imellem. På den melde ødelægger man ikke sit 
natte~yn og er bedre istand til at se mørklagte fodgængere og kærrer. Landsbyerne ligger i 
et søvnigt gult lys fra enkelte meget høje lysmaster. 

Klokken 5 om morgenen stopper vi ved et tehus i en landsby i nærheden af El Minya, 
tror jeg. Det er en grøn garage ud mod landevejen. Der sidder en halv snes hjemløse 
mænd tæt sammen i natten og drikker te for at holde varmen.. Vi fryser og køber hver en 
kop te. Det er en mærkelig, men betagende oplevelse at st!1 her langs Nilen i den 
nallrøde landsby sammen mNI en lille gruppe sammenbidte mænd og drikke te i 
kulden. Omme bag de lerklinede huse flyder Nilen stil/e. Vi mærker tydeligt dens 
næn'ær. Vi nærmer os målet for vore anstrengelser. 

Vi kører videre sydptJ, sydpå, sydpå. Endelig gryer dagen, og ved S-tiden stopper vi i 
Akhmin efter at have krydset Nilen.. Vi spiser morgenmad i et hus ved /aJuJevejen.. Vi filr 
serveret kartofler i tomatsovs og kogt oksekød i suppe med brød og det traditionelle glas 
te ti/. Mahmoud vores chauffør ruller sig en smøg. De sidste par timer har han haft Jvært 
ved al holde øjnene åbne. 

Farten er nu nede ptJ ca 40 km i timen. Vejene er hullede og støvede. Der går kameler 
og æsler. Et sted mellem Luxor og Aswan skifter landskabet, og man kører ude i 
ørkenen istedet. P& den ene side af vejen er det gold stenørken. På den anden er der et 
smalt frodigt grønt bælte af land ned til Nilens bred. Husene står i ørkenen.. Her 
begynder Nubien. 

Sent søndag aften ankommer vi til Aswan.. Det har taget O.\' 27 timer. Vi er trælle. 
Mahmoud vender bilen, vinker grinende og kører 1000 lan tilbage til Cairo. Og imorgen 
begynder ro/uren på Nilen. 
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GULD 

DSR HAR FAET TO VERDENSMESTRE! 

Tillykke til: 

Mette B loc:h 

& 
Thoo-nas Poulsen 

Mette vandt guld i single-sculleren. Det pnllvede hun også for to år siden 

og Thomas blev ve.-densmeste.- i letvægts otter . 

DSRs ene træner: Regitze Siggaard var for en stund hyret af Kerteminde Roklub som 

træner for Jens Mohr Ernst. 

Jens blev OGSA verdensmeste.-! 

Der var store jubelscener . da roerne vendte hjem . Desværre fulgtes de ikke ad. da 

nogen valgte at holde et par ugers ferie i Canada. men Mette Bloch og de fleste af 

roerne fra letvægts otte.-en vendte hjem til stor festivitas i Københavns Lufthavn. 

Dagen sluttede med en storstilet reception i Københavns Roklub. 

Lene Skov Andersson fik sin debut ved et VM og gjorde det meget flot. Hun og makkeren 

Mette K. Hansen var VMs mest uheldige roere. Ef te.- et fremraqende indledende løb. 

hvor de blandt andet slog de canadiske piger. der senere vandt sølv (!). kom danske.-ne 

ud for ulige baneforhold - og da Melte K. Hansen HAR prøvet sådan noget før under 

VM på Bagsværd Sø. er det forståeligt at pigerne var RASENDE! 

Det hjalp ikke ret meget. selvom en dansk baoedommer senere gav pigerne ret i de 

ulige baneforhokl. lRIbet var kørt og Lene med makke.- måtte nøjes med sejren i B-finalen 

= en samlet 7. plads. 

Det var en dejlig og hektisk weel<-end da danske.-ne var i ilden i Montreal og da Mette 

Bloch blev inte.-viewet til Danmarks Radio. skete det nøjagtig da Jens Mohr Ernst roede 

de sidste meter af sin VM-finale. Melte afbrød interviewet og gav sig til at kommentere 

Jens Mohrs løb og vi kunne sammen med de øvrige danskere i Montreal fryde os over 

endnu en guldmedalje. 

DSRs formand nøjedes ikke med at sidde hjemme og juble foran radio og TV - nej. 

formand Henning fungerede som mandskabs leder ved letvægts VM og kunne således 

være med til at hylde danskerne på behørig vis. 
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Egyptian Postcards #2. Niels 

Aswan, onsdag 22.01.92. 

Del er tidligt ollsdag morgen. Jeg sidder oppe foran på dækkel af en ægyptisk felu ccCL 
Der er dejligt fredeligt, alle de andre sover. Ovre over vestbredden er månen ved at gå 
ned. Her over øSlbredden er solen ved al stå op. Veslbredden ligger i det første svage 
dagslys, fint rødligt. Hejrerne svæver rundt. Og inde på land fiser el par roller omkring. 
Byen er ved ut vågne. 

Nu kom Rambo lilbage med morgenmaden pakkel i en gammel papkasse, som han bur 
på hovedet. De andre er ved at vågne, og solens første sIraler rammer dækkel. Rambo 
og hans hjælpere koger æg og le Han deler små arahiske æbleskiver ud. Små bille med 
masser af sukker. { leen er der også masser af sukker. {gar aftes serverede de nudler og 
grøntsager. Godl krydrel. Ærter, bvJnner, gulerødder og tomaler. Og godt gennem kogl. 

Vi starter fra Aswan ved lO-tiden. Vi II ar lejet Io feluccaer /il al følge os på vej i J~ første 
fire dage. To feluccaer med 4 nubiere og en dreng. Vi har læsselI50 liler vand omhord. 
Og der er masser af mad. Brød, æg, 051, mannelade, ærter, appelsiner og bananer, små 
bananer, der smager godl. Bådene skal være vores flydende campingplads. 

Vi skiftes lil al ro i hold. Det er beJwgeligt al ro. Nilen er rolig, og del er lel at orienlere 
sig. Robaden er megel hurtisere end sejlbådene, s& der er lid lil al gå på opdagelse langs 
bredderne. Der er lempler fya oldliden, som ingen /Urisler normalt besøger. Bredderne 
veksler mellem at være høje lerklinler med marker ovenover og at være flade 
sandbanker med sivkanter. pa nogle strækninger når ørkenen helt ned til floden. Overalt 
står der palmer, daddelpalmer. Der kom lige en flok gæs flyvende i V-formet fonnation 
hen over vore hoveder. Vi skifter mandskab ved at løbe op på siden af feluccaerne. 

Idag har jeg smagt et rat sukke"ør. Det er meget safligl og lidJ sødl. Der vokser sukke"ør 
overalt, og inde hag Kom Ombo Slår sukkerfabrikken og sender en konslant tyk, sort, 
kvælende røg ud over landskabel. Der svines meget. Selv floddamperne, der lever af al 
"sælge" Nilen til turisterne, smider bcue deres affald overbord. Det gør alle andre nemlig 
også Resultatet er, al der flyder poser med affald rundt i deres kølvand, og 111 bredderne 
fyldes med tomme plaslik engangflasker. 

Vi stoppede ved Rambos landsby, Kobany Hadjan, og besøgte flam hus. Husene er lave, 
af ler. En Slor firkani el mur omgiver gården, og når familjen vokser, bygger man bare 
endnu et rum op ad muren. Der slår en vandhane i midten, og der er et enkeII Iræ. Der 
gik et par kvinder og nogle børn rundt. De ville ikke fotograferes. Det var iøvligt del 
reneste sted, vi endnu har værel. Vores fører, Karnal hedder han, fortæller, al del er .lJ'V 
år siden del regnede sidst. 

Vi lægger ind, nu da del er blevel mørkl. Det varer el par limer for månen står op. Del er 
bejgsort nat med millioner af sljerner. Sljemehimlen her er anderledes end hjemme. Vi 
sidder og spiller Mejer igen, og drikker Gammel Dansk og tequilCL Rambo og Kamal er 
også med. De spiller "Ihe nubian way'; hvor det er 'W/adI" al slå to gange, hvis man er 
utilfreds med det første slag 
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SKANDALØS AFVIKLING AF KVINDERNES 

LANGDISTANCE-DM! 

Lørdag d.S. september dr09 vore stærke 09 dygtige langdistancekapronings-kvinder 

(pust! l til Ringkjøbing. Dette skulle være kulminationen på årets dyster hvor DSRs 

repræsen"tanter" var storfavoritter til at vinde Danmarksmesterskabet. For første gang 

iøvrigt! 

Man skulle møde flere stærke hold fra andre klubber. 09 selvfølgelig kan der jo ske 

så mange ting. når der afvikles løb for roere at man aldrig skal føle sig FOR si kker 

på et godt resultat. 

Damerne lagde lige så hårdt ud som de plejer hvor distancen er 10 kilometer i 2-åres 

inrigger 09 vore k ække quinder var: Susanne Agersnap. Britta Graae & Dorthe 

Lindholm . Man sk u lle ud til v endebøjen 09 så retur hurtigst muligt. 

DSRs mandskab roede 09 roede . det gjorde de andre hold 09så. Ruten føltes da godt 

nok lidt lang. men hvad det kunne jo være at der var sket ændri'1ger ; forhold til 

før. 

Agersna p kom på styrmandssædet. vel vidende at det var hende der skulle sørge for 

at båden kom hurtigst muligt om vendebøjen. 

Men hun kunne I KKE få øje på vendebøjen 09 man begyndte at kunne skimte Stadil 

Fjord. N09et var galt. 

Britta Graae. der langdistancekapronings-sammenhænge er en garvet rotte - har 

vundet Forbundsmesterskab i denne disciplin 4-5 gange. beordrede de andre til at sætte 

farten ned. 

Damerne konstaterede at der simpelt hen ikke VAR n0gen vendebøje! 

Sammen med flere andre hold. valgte damerne at ro tilbage til Ringkjøbing Roklub. 

hvor damerne samledes til et møde med dommerne. 

Mon dommerne havde nået at få høreværn på? Der blev råbt temmelig meget op vedr. 

de dårl ige forhold. 

Overdommeren kom til følgende konklusion: 

1. Man kunne vælge at rykke starten til ca. tre timer senere. så alle hold efter en 
pause kunne komme afsted igen. 

2. Helt at aflyse arrangementet. så det ikke blev roet i år! 

3. Eller man rykkede Langdistance-DM til Alborg Regattaen d. 19. september! 

Det smarteste ville have været at holde arrangementet senere samme dag. men da man 

holdt afstemning. ville flere hold IKKE stille op mere den dag! 

Den sidste løsning blev at man nok ville rykke stævnet til Alborg nogle uger sent;re. 

Skuffede 09 vrede måtte DSRs damer se i øjnene at de havde spildt både penge og 

tid på at tage til Ringkjøbing. 

Men bare week-enden efter i forbindelse med DM på "Haderslev Dam. blev langdistancen 

afviklet om søndagen. 

Hvordan det gik 09 hvordan det iøvrigt gik ved DM om lørdagen. må læserne glæde 

sig ti I at læse om næste nummer ... 
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WEEKENDTUR TIL NIVÅ. 

Det hele startede en tidlig lørdag morgen (kl. 10) hvor ikke færre end 

21, 3f os mødte op. Vi var forberedt på den, for mange af os, første langtur 

nogensinde (53 km). 

Efter at have fundet sammen i passende besætninger pakkede vi seks både 

(3*2+ og 3*4+). og stævnede hurtigt ud med kurs imod Struckmannparken. 

hvor den medbragte frokost skulle sættes til livs. Vejret var solrigt og 

nærmest vindstille. 

I forbindelse med frokosten og på den sidste halvdel af turen imod SKJOLD' 

s hus i Nivå blev der badet flittigt. Og det var godt det sanune, idet det 

viste sig at det lokale rensningsanlæg var ude af drift, hvilket medførte 

et "Badning frarådes" skilt. 

Efter ankomsten kl. ca. 16 påbegyndtes flere sideløbende aktiviteter: 

-Underholdning af tre hunde og et barn (Philip en 4-5 årig purk, 

med rød neglelak på højre storetå) stillet til rådighed af fem 

derværende SKJOLD medlemmer. Især knægten påkaldte sig megen 

opmærksomhed, men legen stoppede da Philip under trusler om 

placering af en klemme (vi fandt aldrig ud af hvor Mikkel ville 

placere den) grædende fandt sin mor. 

-Indkvartering/telt-rejsning. 

-Madlavning/borddækning. 

-Det var også tid for personlig hygiejne. 

-Øldnkning (det må i retfærdigheden>; navn nævnes, at der også 

blev drukket ikke alkoholiske drikke). 

Den velsmagende middag (menuen skal ikke gengives her) blev fuldt til dørs 

af hyggesnak. vin, øl/vand, kaffe/te og for nogle af os en aftentur til 

den lokale havnekro. 

Efter en længere diskussion om mangt og meget krøb de sidste til k~js ved 

02.30-tiden. 
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Nogle ( ? ) stod op "sammen med dyrene" ved 7-tiden, med det menneskeligkær

lige formål at lave morgenmad tilos andre kl . 08.00 (der var ikke enighed 

om dette meget t i dlige tidspunkt - men flertalsdiktatur gjorde sig gæld

ende!). 

Efter morgentoile t, morgenmad, oprydning og pakning gik turen sydover. 

Vejret vis te sig igen fra sin bedste side - for det meste overskyet hvilket 

blev hilst velkommen af mindst een solskoldet deltager. 

Frokost ( og middagslur - vi var jo nok alligevel for tidl i gt oppe'!) foregik 

igen i Stru~kmannparken. 

He rfra gik det rask tempo hjemad, med ankomst til DSR ved IS.30-tiden. 

Efter klargøring af materiellet var de t så hjem på sofaen og se OL. 

Tak for en go tur. 

Kurt 

Det J~"'i lll" ·lrbP./do: 

p.,iJ "" L<l IIl/" ', 

lloor!or F . . . "'Oll "oll .lIr,,'r 
<.J.uil'tll P<JD Ol' 
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Egyptian Postcards #3. Niels 

Lørdag 25.01.92. 

Fuglene flyver om morgenen og igen om aftenen. Lige før solopgang og lige efter 
solnedgang. Vinden lægger sig, når det er blevet heIl mørkt. Del hlæser op igen en times 
tid efter solopgang. Efter 3 dage lærer man flodens rytme at kende. Vi dn·ver med 
strømmen i en halv times lid, mens morgenmaden bliver lilberedt. Sii spiser vi, sætter 
sejl og begynder dagens roning. Jean /zar køb I jordnødder. Han har betalt 4 [pr. kg. 
uden diskussion. for, som han siger, det er el stort arhejde at dyrke jordnødder. De bliver 
plantel en ad gangen. Passet, høstet og iibnet en ad gangen. Altsammen håndarbejde. 
Til sidst bliver de ristet. 

Feluccaen er også hiindarbejde. Det er en stilIbM med indvendig træbeklædning. 
Spantemes profiler er banket ud med en hammer, slagmærkeme kan tydeligt ses. 
Masten er af to stykker træ, der holdes sammen med metalbånd og oksehuder. Masten 
støttes af love og sliilwirer. Øverst hænger den bom, der bærer sejlel, på skrii og slasker 
IUndt i vinden. Der er et voldsoml slid øversl i master4 lige der hvor tværbommen 
hænger i en stålwire. Den gnaver sig dybere og dybere ind i træet. Der er sænkekøl. Roret 
er meget langt. Det falder i en flad vinkel langt l/.d bag båden. Om natten spænder 
Rambo et tæppe ud over dækkel som lelt. På dækket ligger der skumgummimadrasser 
med et stykke tyndt bomuldsstof over. 

Igår blev vores felucca sejlet agternd af dr:n anden. Inde på land tændte drengene bål. 
De bræruier hurtigt ud. Det er ,,"'Vaset fra sukkerrørshøsteT4 der brændes af Det giver et 
kort voldsomt udbrnd af flammer. I mørkel orienterer feluccaførerne sig ved at råbe til 
hinanden. Man navigerer efter lydene og ved kendskabet til floden. / mørket ligger 
sandbankerne lavt og uventet for den ukendte. Klokken halv olle kaldes der til bøn inde 
fra landsbyeme. Højllaleme fylder naJten med ekkoer af lovprisninger. Et kvarters tid 
senere rejser Kamal sig og vasker fødder og hænder. Han binder rorel fast og gt1r op på 
fordækket og vasker det af Der Slår han så et øjeblik tavst i nalleT4 mens biiden stille 
driver ned ad Nilen. Sagte, men tydeligt messer han sine bØnner til Allah. Der er el/ 
betagende afklarethed i hans forhold til sin Gud. Han falder på knæ. Bøjer panden 
mod dæksplankeme, og rejser sig igen med hovedet oppe i stjemenallen. Hans svagt 
hvide skikkelse gør endnu et par knæfald, før han roligt bevæger sig tilbage og løsner 
roret. 

Del lykkedes os at finde de andre. Vi lagde til ved et par hilse, der var mørklagte p.g.a. 
endnu en strØmafbrydelse. Tre Slore drenge ug deres lille kusine Hebba sad ved et btd og 
bød velkommen. 

Vi nåede Idfu ved middagstid. Der var næsten ingen vind. Vi lagd(' lil ved en lang 
mudret bred, hvor store feluccaer lå og lossede sten. Vi kørte i hestevogn op til templet i 
Idfu, som er et af de bedst bevarede. Taget lå sladig, hvor det skulle. Ovenpå en megel, 
meget Slor firkantet klods med Io gigantiske pyloner foran. Kun øverst på søjler og vægge 
sad endnu rester af bemaling. Det er imponerende vel bevaret, bortsel fra at nogle 
(laistne?) vandaler en gang i oldtiden har hakket ansigter, anne og ben af nogle af 
reliefferne. 

Og for at gøre en lang historie kort: vi kom i skænderi om betalingen for bMene (det gør 
man altid i Idfu, siger guidebØgeme) så det endte med al vi stod af bMene pånær 
Birger, Steffen og Jean, som skal ro videre imorgen. KJug, KaJja og jeg har aftaIt at møde 
dem ved broen i Isna mandag morgen kl. 9, for at vi kan ro båden til Luxor. Vi andre 
kørte i taxa til Luxar. Efter nogen søgen fandl vi et hotel, Skt. Cathn·ne, hvor vi nu bor. 
Det er koptisk kristent. 



How to scull 

Som vist noget ganske nyt i medlemsbladets historie bringes her lidt om 
roteknik med særlig sigte på scullerroning. Det er jo kutyme her som i de fleste 
roklubber, at hvis du ikke bliver kaproer, er dine muligheder for videregående 
instruktion i roteknik begrænsede. Det er dog hensigten fremover at rette op på dette 
forhold primært gennem motion+. Men for nu at tage hul på bylden vil jeg øse lidt af 
min erfaring fra min egen roning og fra min scullerinstruktion. Jeg modtager meg el 
gerne kommentarer til indlægget. 

Du kan imidlertid ikke læse dig til at blive en god roer; men måske kan det give 
nogle tips, som du kan arbejde med. Nogle siger, at roning er en kompliceret idræt, 
svær at tilegne sig. Det er en sandhed med modifikationer, for det er meget hurtigt at 
lære det basale; men det er altid muligt at udvikle og forbedre sin teknik, og en virkelig 
god teknik opnås kun gennem ihærdig og intensiv indsats, bedst som kaproer, 

Nu til sagen, og det bliver nærmest kun stikord. 
Indsatsen skal være hård og kontant, ingen tøven, spark med benene så snart 

årene er I vandet, armene er strakte, og kropsvinget begynder først, når benene er 
næsten strakte, armene bøjes som sidste del af taget. Hovedet holdes oppe i 
indsatsen og i hele rotaget, ikke tabe hovedet ned på brystet I afslutningen. Kroppen 
svinges lidt over lodret i afslutningen, brug også skuldrene i den sidste del af trække!. 
Du må godt stritte med albuerne i afslutningen, men hold skuldrene nede. Hvis du 
svinger kroppen for langt tilbage, skal du bruge for mange kræfter til at svinge kroppen 
op igen. Lad være med at trække ret meget i sidste del af taget. Det er forbudt at 
rykke I afslutningen. Det maksimale tryk på åren skal ligge midt i taget, når åren er 
vinkelret på båden, men koncentrer dig om den hårde indsats og prøv efterhånden al 
få et godt tryk i hele taget. I taget holdes knoppen så vidt muligt strakt, prøv at få 
fornemmelsen af at svaje i ryggen i indsatsen, i stedet for at krumme i lænden, Hold 
hovedet oppe, men stræk hænderne langt frem, arme strakte og skuldre fremme, 
Forestil dig at du hænger I årene og ikke har nogen armkræfter. 

Arene skal naturligvis stå rigtigt i vandet med det indbyggede smig i svirvel og 
åre, ca 7" med lodret. Kun årebladet, det blå, skal være i vandet, men i hele taget. Det 
vil sige, at hænderne skal trække I samme vandrette plan lige fra indsats til afslutning, 
Det betyder i realiteten, at du skal trække godt op til brystet afhængig af, hvor hØI 
båden er rigget. Da styrbord rig er højere end bagbord, skal du trække højere med 
venstre hånd end med højre, også i afslutningen. En af de almindeligste fejl er, at 
årene bliver roet ud af vandet med hænderne ned I skødet. Det giver en meget dårlig 
balance og korter også taget af. Altså hold årene i vandet lige til afslutningen. 

Hændernes greb om årene er vigtig, Tommelfingrene holdes for enden af 
årene, altid. I taget skal håndleddene være strakt, altid. I afviklingen, når årene skives, 
bøjes let i håndleddet, og knoerne rettes ud, således at årene på det nærmeste kun 
holdes I de yderste 2 fingerled. Alt for mange holder krampagtigt på årene i 
fremstrækket og har derefter svært ved at dreje årene før taget. Resultatet bliver da 
let, at årene ikke er i den korrekte stilling i indsatsen, de vil grave og sandsynligvis ikke 
lige meget. På den måde kommer der aldrig balance i båden. Arene skal naturligvis 
drejes inden Indsatsen. Hvornår det gøres er i teorien underordnet, bare det gøres tids 
nok; men det er en god vane at begynde drejningen forholdsvis tidligt og udføre den 
langsomt. 

Afviklingen skal være forholdsvis hurtig, Arene føres frem med samme 
hastighed som I taget eller for øvelsens skyld hurtigere, Når taget er afsluttet med 
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hænderne oppe i den rette stilling, trykkes årene lodret ud af vandet, årene skives 
samtidig med, at hænderne føres frem til armene er strakte og kroppen er svunget helt 
frem. Først da begynder sædekørslen, som skal være rolig og afslappet. Fremkørslen 
må godt tage mellem 1'/2 til 2 gange så lang tid som selve taget. Benyt fremkørslen 
til at slappe af og som forberedelse til det næste tag. Når fremkørslen er tilendebragt 
gælder det om at fange vandet hurtigt med den hårde indsats. Alt foregår ud i et, der 
er ingen ophold eller stop noget sted under roningen, hverken i afslutningen eller før 
indsatsen. 

Og så skal vi have udryddet en stor misforståelse blandt mange scullerroere. 
Arene skal fri af vandet i fremstrækket, og båden skal balanceres. Det er ikke forbudt 
at slæbe årene på vandet; men det er snyd, og det giver slet ikke den rigtige fornøjelse 
af roningen. Så hvis du har den uvane, så prøv at lægge den væk. Hvis bare du holder 
på årene, så kæntrer du jo ikke. Der skal lidt mod i begyndelsen til at ro sculler, men 
hvis du går frisk til den, tør sparke i indsatsen og slapper af i afslutning og fremstræk, 
så kan du hurtig blive en habil scullerroer, hvis du jævnlig øver dig. 

Og hvordan balancerer du så båden. Ja det er meget enkelt; du har naturligvis 
balancen i afslutningen af taget ved at trække med hænderne I den rigtige højde, når 
du så trykker årene lodret ud af vandet og skiver, har du stadig balancen; men hvis du 
skiver for tidligt, så er det sket, og båden vil vælte til en af siderne. Under fremkørslen 
kan du korrigere for mindre ubalance med årene; hvis båden ligger f.eks. i styrbord så 
trykker du ned i bagbord med din højre hånd. Herved prøver du at hæve bagbord åres 
tyngdepunkt; men på grund af inertien lykkes dette ikke helt, og i stedet trykker du 
bagbord rig ned. Det er meget små bevægelser der skal til, men øv dig i at balancere 
under den langsomme fremkørsel. Det kræver koncentration, og husk så, at jo mere 
fart du har i båden, jo lettere er det at balancere den. Blandt andet derfor den hårde 
indsats. 

DSR har et broget udvalg af motionsscullere, der ikke er lige velegnede til alle 
formål. Gigscullere eller Svavaer er meget sødygtige og kan klare ret hård sø, som det 
ofte er tilfældet på Øresund, de er balancemæssigt stabile, til gengæld er de tunge og 
ikke særlig inspirerende at ro i. Klinkbyggede træscullere er ikke stabile; hvis du ikke 
har årene til at balancere, så tipper du rundt. De kan Imidlertid godt klare en del dårlig 
vand og er ofte at foretrække, hvis forholdene ikke er helt gode. Jon og Svip er lettere 
både beregnet for folk, der ikke vejer meget over 70 kg, mens Sigma er for tunge folk. 
Disse 3 både har mål tæt på kaproningsbåde, men vejer væsentlig mere. Psi og Ksi 
er det nærmeste vi kommer kaproningsscullere. De er væsentlig lettere end de andre 
både, og de kræver forholdsvis fladt vand uden dønninger for, at det er en fornøjelse 
at ro dem. Men hvis forholdene er til stede, og du mestrer teknikken, så kan du godt 
få sveden frem og pulsen op. Dette er kun omtale af singlescullere, men der er også 
andre scullerbåde i klubben. Der kræves ikke scullerret for at ro i disse både, men jeg 
vil absolut anbefale, at du bliver instrueret i scullerroning før, du begiver dig ud i dem. 

Ikke alle både vil passe dig lige godt. Righøjde, skinnelængde og bådens mål 
er givne, og det eneste du kan indstille er spændholtet. Det skal stilles så det er mest 
bekvemt for dig. Det er indlysende, at du ikke må støde på stopklodserne I af
slutningen, også at du ikke støder på fremme; men måske kører du for langt frem, 
knævinklen skal være ca 60°, og underbenet ikke over lodret. Det vigtigste er dog nok 
hænderens placering i afslutningen. Hænderne skal lige netop kunne komme fri af 
hofterne, når du strækker benene og læner dig lidt tilbage. Hvis hænderne støder ind 
i maven er spændholtet for langt fra dig, og hvis hænderne er langt fra kroppen er 
spændholtet for tæt på dig. 

God fornøjelse! Pinocchio/Mogens Haut 
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Low Impact - Aerobics. 

Low impact er en effektiv og 
sjov konditions-, styrke- og 
smidighedstræning, hvor vi i 
et uafbrudt forløb træner 
bl.a. træner hjerte- og lun
gesystemet. 
Træningen foregår i et kvikt 
tempo, men uden hop. Foden 
forbliver hele tiden i gul
vet, så man undgår massiv 
belastning af ryg, knæ og 
fodled. Træningen ledsages af 
de sidste nye, svingende 
rytmer , hip-hop musik m.m .. 

High Impact - Aerobics - Work 
Out. 

Aerobics styrker hjerte og 
lunger og forbedre kroppens 
spændstighed og smidighed. 
Træningen er effektiv. Den 
foregår i et dynamisk tempo 
og består af opvarmning, lØb 
(jogging og hop), styrketræ
ning og udstrækning. Øvelser
ne ledsages af god musik, de 
sidste nye rytmer. 
Alle kan være med! - man kan 
sætte sit eget niveau! 
Man får det godt når kroppen 
har været i gang. 

Onsdagsholdene henvender sig 
primært til begyndere og let 
Øvede. 
Fredagsholdet er for let 
Øvede og øvede. 

Bettina Overgaard. 

Laes 

naeste n r: 

• DANMARKSMESTERSKABER 
DSR tog godt for sig af 
retterne ved DM på Haders
lev Dam - vi skrev tillige 
med historie. 
AL T om DM kan læses i 
næste nummer. 

• VINTERAKTIVITETER 
Rosæsonen er ved at være 
slut for denne sæson, men 
der bliver ikke ede i 
Strandvænget 55. Hele 
klubben kommer til at syde 
af hektisk aktivitet. 
Se tilbudene i næste nr. 

• KAN DSR GØRE DET IGEN1 
Den årligt tilbagevendende 
begivenhed: Gøta Elv Rodden 
har som vanlig deltagelse 
af flere DSR-roere. 
I år bliver det en ren dametur. 
Kvinderne følges derop i bus 
med bådene på taget. 
Hvordan dpt spænder af, kan 
man læse alt om i næste nummer. 

* LANGTURSRONING. 
I dette nummer var der flere 
spændende artikler fra Langturs
roernes færden. 
Hvad slutter de mon af med i 
sæson 1992? 
Se klubbladet. 

• Og meget meget mere ... 
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Egyptian Postcards #4. Niels 

Luxor, mandag 27.01.92. 

SlusemeSleren rysler på hovedet menS hans finger løber ned over siderne i den 
håndskrevne logbog. Hvis Svante havde passeret sluseværket her i Isna, ville det være 
registreret i bogen Nej, han kan ikke se, al nogen robåd skulle have passeret slusen de 
sidste par dage. Og nej han genkender ikke SvanJe, da jeg viser ham fotografiet. 

Heroppe fra tårnet er der en formidabel udsigt over Nilen, og se netop nu kommer Jean, 
Steffen og Birger roende nede mellem luxuslinerne. De har måltet overnatte på en 
mudderbanke og er godt træl/e. De nåede ikke lsna inden mørket igår aftes. Vi andre 
har 60 km roning foran os lil Lu.wr, så vi har travlt. Vi har ikke tid til at høre på dem; vi 
skynder på. Ved fælles hjælp får vi båret bagagen og /Jåden over slusen, godl assisteret af 
en betjent fra turistpolitiet, en æselkærre og måske 5000 børn. 

Klug har ovemaJtet i Isna og ordnet indkøb. Katja og jeg tog en taxa fra Luxor her til 
morgen Chaufføren var først noget reserveret, men da vi gav en kuglepen til en dreng på 
en benzintank, tøede han op. Han smilede oEJ gav sukkerrør, som vi så alle sad og 
gnavede i os på vejen Splinterne spyIlede vi ud I en avis på forsædet. Nu hjælper han til 
Derefter kører han tilbage med de andre. Så er hans formiddag også reddet. 

Det er blikstille og solen bager fra en skyfri himmel. Det er vel 25 grader varmt. Vi glider 
ud på floden. Langs røde bjerge, palmer, høje lerskræn/('f, lave sandbanker, flydende 
vandplanter og gold ørken. Mellem fiskere i robåde og turister på krydstogtsskibe. I 
lllften svæver et par rovfugle. Inde ved bredderne slentrer hejrerne. Oppe pil land løber 
ba10dede unger rundt og passer køer og vandbøjler. En rotur pil Nilen er en total 
oplevelse. Fyldt med fremmedanede lyde og lugte. 

Undervejs passerer vi jlere store Øer i Nilen, og et enkelt sted er vi i tviv4 om vi skal 
vælge styrbords eller bagbords sejlrende. Vi vælger korrekt, eller også er de lige gode. 
Vores kort er ikke til megen hjælp her. Banholomy's EGYPT i skala 1:1.000.000. Vi 
spørger en fisker undervejs om nogle bynavne. "Ja" siger han - og vi er lige vidt. Vi ror 
uafbrudt hele dagen. Jeg mistænker Kalja og Klug for at have pønset på mytteri 
undervejs. Begge har lalenl for inlense pauser - vi bliver budt på le ombord på en 
forbipasserende felueea - men valget står mellem mudderbankerne eller hotellet i Luxor. 
Vi dropper tepausen Solen synker og vablerne hæver. 60 km er meget langt. En fyr der 
knokler af sted i en jolle tilbyder først "Hotel'; så 'Taxi'; "Special prize". Men nej, vi aner 
Luxor i horisonten 

Ved Luxor er man ved at bygge en ny bro over Nilen Arbejdspladsen er kun delvist 
afmærket med nogle røde flag. Stålwirerne hænger lavt over vandspejlet. Heldigvis er der 
sladig lys nok, da vi passerer den snævre gennemsejling mellem de halvfærdige bropiller, 
der iøvrigt bærer tydelige spor efter påsejlinger. 

Vi ankommer til Luxor i solnedgangen. Med Kongernes Dal og Thebens bjerge i 
silhouet. Del er en ubeskrivelig oplevelse. Det er del samme .syn, der har mødt oldlidens 
faraoner. Og pramdrageme, der fragtede obeliskerne hertil fra stenbruddene i Aswan. 
Det har været mil livs længste og smukkeste rotur. 

Vi lægger båden op i Club Medilerranee. Miehae4 Lars og Aubrey står inde på bredden 
og tager imod. Nu er det 05, der er trælle. Vi skylder vist Birger, Jean og Steffen en 
undskyldning for imorges. 
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På tur med DSR indtryk fra en udflugt_ 

Mikkel fortælle.-. 

Et anonymt opslag pa iangturstavlen fortælle.- om Saltholms skønne natur og priser 

lejrlivets glæde.- på den forestående tur til det forjættede land. Jeg bemærke.- at en 

masse fremmede menneske.- uden langtursstyrmandsret har tegnet sig på listen. og med 

en vis bæven skriver jeg mig på. Det blive.- vel bare til en tur langs Prøvestenen og 

lufthavnens tekniske anlæg til Dragør. 

Før planlægningsmødet havde dog yderligere to L -styrmænd skrevet sig på. 

Langtursudvalget havde som sædvanligt prøvet at aflyse turen på grund af manglende 

deltagelse, men den gik ik ke. 

Hvad gør man med 20 + 3 ? Nogle var ikke mødt op og nogle sprang fra. da man nok 

ikke ko", til Saltholm alligevel. Så var vi 15. så passede pengene. En fintælling viste. 

at vi altså var 16. 

Ole Rasmus - den gale langtursroer . ham de.- ror Fyn rundt på en Pinse- fik den 

forløsende ide: vi kunne sende et hold i forvejen til Dragør Roklub. så kunne de lave 

maden og vi andre komme senere. Så slap vi også for alt det der med telt og kogegrej. 

Lynhurtigt delte vi os i et frokosthOld og et middagshold. med mig som overordnet 

rådgiver. Med min mangeårige erfaring foreslog jeg stegt flæsk elle.- hakkebøf. men 

blev omgående hylt ud af Mille. Hun havde anbragt sig på et bord og var tydeligvis 

middagsholdets ubestridte lede.-. Mille er ikke hendes rigtige navn. dette blev ef te.

sigende kun anvendt, nå.- hun var uartig. Jeg hjalp frokostholdet og prøvede at undgå 

den evindelige mayonaise. men uden held. De.- blev forlangt to tuber for vi skulle have 

æg og tomat og vi skulle ro to forskellige ture. 

Turen forløb fortræffeligt. smukt og meget varmt vejr og medvinde alle veje. Vi 

opnåede at se de statelige bygningsværker på Middelgrunden inden vi blev smidt ud 

af en søvnig millitærvagt. Flakfortet byde.- på en herlig udsigt og Saltholm på 

strandenge og et imponerende marsklandskab. Den obligate vandretur havde også 

sportslige udfordringer, der er både pigtråd og elektriske hegn. der skal forceres. 

Vi var lidt betænkelige ved Herbert, som er af den ældre aldersklasse og har et skelet 

af rustfrit stål. Når man så efter bestigningen af hegnet skal lande i en flok heste 

bliver det vanskeligt. Men alt gik godt. 

Turen syd om øen er spændende. med masser af svaner og sten. På et vist tidspunkt 

så vi fem-seks hovede.- bevæge sig i havoverfladen. En hurtig optælling viste. at de 

ikke tilhø,-te nogen af turdeltagerne. så det må have været sæler. 

Og så til Dragør i en suppe af to kg. alger pr. kubikmeter Øresund. 
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Middagen var helt top: grillb0f a la Val halla. pitabrød og grøntfoder med 

efterfølgende dessert. kaffe og småkager i overskud. Der var ikke aftalt fællesindkøb 

af drikkevarer. Det faktum at det er vanskeligt at købe mindre end en hel flaske 

rødvin gjorde sit til at middagen blev både stilfuld og munter. Det med det stilfulde 

ophørte dog ret hurtigt - jeg sender en tak til Dragørboernes tolerance. 

Næste morgen var nogle mere kvikke end andre. De kvikkeste havde købt rundstykker 

og hvepsemad og andre havde fået regnskabet gjort op: 67.50 pr. næse. Sedler og 

mønter strømmede ind til mig og alt var næsten klart. da Ole Rasmus kom med en ekstra 

kvittering på 80 kr .. Således forurettet havde han gjort udlæg på 20 kr. hos en 

tilfældig indbetaler. Andre stai< ham en femmer. Hvordan både han og jeg blev tilfredse 

forbliver et mysterium. 

Hurtig afgang i varmen: halvdelen ville direkte hjem og de havde smurt madpakke. 

sagde de. Smørret var i al fald løbet ud - i varmen. Mit hold havde mest lyst til at 

sidde og gispe på Saltholms højeste punkt. Lusehagen på vestsiden. Det kan være 

vanskeligt at dele et frokostindkøb retfærdigt i to dele. men da Ole så ville øst om 

øen slog det klik for mig. 3116 er et vanskeligt tal. Jeg stak ham en pakke kiks og 

tomater. og han påstod at han var tilfreds. 

En hjemtur. hvor man næsten kan surfe på b0lgerne er lige sagen for sløve roere. 

Derhjemme blev det overskydende fødevarelager efter nogen overtalelse fordelt blandt 

mit hold. for de andre var forsvundet. 

Behøver jeg at fortælle. at de to tuber milyonaise lå næsten urørte i vor madkasse. 

De blev behørigt anbragt køkkenets køleskab. hvor de formodentlig kan beses og 

muligvis erhverves den dag dag. 

Hvad man dog altsammen oplever på 30 timer! Jeg kan på det varmeste anbefale 

langtursroningen alle dens afskygninger. det er garanteret ikke det samme man 

oplever hver gang. 

MIKKEL. 

At <...~;\e ,,>vrfC: AI=- I::.\.J i=" l <1.0 
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HJLDLf,RS't.;ADE 9-2 ru 
2:100 

Orie-nte-ringe;løb .1992 

Dato Løbst:iEe Skov Arrangør 

6/9 B Jægerspris Nord Kildeholm OK 

9/9 Nat Farum Lillevang Farum OK 

13/9 B Skjoldnæsholm Hvalsø OK 

16/9 Nat Ravnsholt Lillerød 

20/9 B Grihskov Mårum Søllerød OK 

23/9 Nat Gl. Grlilnholt Vang Fredensborg 

27/9 Gåsehus Ravnsholt Skov DSR 

27/9 C Vemmetofte Køge OK 

4110 B Tisvilde Hegn VinderliId 

7110 Nat.-stafet Slagslunde Kildeholm 

11/10 B Gribskov Midt Lyngby OK 

18/10 Gåsehus Ravnsholt Skov DSR 

18/10 B Danstrup Krogenberg H. 5. O. K. 

25/10 B Hareskovene Ballerup 

1/11 B St. Dyrehave Farum OK 

8/11 Gåsehus Ravnsholt Skov DSR 

8/11 Jæt.t.emil GurresIiIskovene OK 73 

29/11 GIIsehus Ravnsholt. Skov DSR 

13/12 Julekispus Ravnsholt. Skov DSR 

Tilmelding: 

GAsehusløb: Mødetidspunkt.: SIiIndag mellem 10 og 12 
3 baner pli ca. 3 km, 5 km og 8 km 

OK 

OK 

OK 

OK 

Øvrige løb: 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

t.lf. 31 63 08 11 

42 85 86 05 

(arb. ) 

(priv) 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR.9· November 1992 • 60. ÅRG 

"MARSMÆNDENE" fra DSR efter sejren i otter ved Danmarksmesterskaberne. 
DSR blev mest vindende klub. Læs Alt om DM inde i bladet. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
Aktuelt lige nu, leder ved form. Henning Rasmussen side 3 
Generalforsamling i DSR side 4-6 
Week-end tur til Tærø'v, H. Mohring-Andersen side 7-8 
Succes til DSR ved Danmarksmesterskaberne af Bacher side 9-16 
Redaktionen siger BE-BE....... side 17 
Sikkerhed til søs - et kursus og en film v. Mikkel side 18-20 
EFTERLYSNING AF KLUBBENS MÅTTE m.m. side 21 
Egyptian Postcards # 5 side 22 
Til eftertanke vedr. langtursroning af Wredstrøm side 23 
Opsang fra Køgemesteren side 24 
Egyptian Postcards # 6 side 25 
Lasse Wredstrøm er vred..... side 26 
Klubmesterskaber 1992 side 27-28 
Universitetskaproning i Delft, Tomas side 29 
Afholdelse af langtursstyrmandskursus side 30-31 
Gøtaelvrodden side 32-37 
Hæder til Camilla Rohde + Juleroning side 38 

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 kvartalsvist 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 rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Udmeldelse: kan ske gældende fra 1/1 J 1/4, 1/7 og 1/10 og skal være OSR 
i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 
indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 66 
samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse den del af girokortet som 
posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at 
udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemmme 
girokviteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet meddelsiser ikke kan anføres på disse. 
OBS! - Ikke automatisk udmeldelse ved restance: Man er medlem og 
kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's 
facaliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en 
restance svarende til 1/2 • 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt 
blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales 
af skyldneren. 
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Aktuelt lige nu. 
Når dette læses, er vintersæsonen i
gang. De indendørs aktiviteter har kørt 
for fuld kraft siden 1. oktober. Sidste 
nummer af bladet bragte en liste over 
gymnastikhold. Denne var desværre 
behæftet med en del fejl, så vi prøver 
igen. Andetsteds i bladet finder du den 
korrekte oversigt (håber jeg!). der gøres 
gymnastik hver dag fra mandag til fre
dag - i alt 12 hold, så mon ikke det 
skulle være muligt at finde et hold, der 
passer dig. Har du endnu ikke valgt, sl! 
overvej et af de sene hold. De tidlige er 
overbelagte - og vi indfører ikke be
grænsninger. 

For at styrke klublivet har vi sikret os, at 
der serveres middagsmad hver tirsdag 
og torsdag. Prisen er indtil videre 25,
kr. Ordningen er et forsøg, der foreløbig 
kører frem til jul. Bliver det en succes -
og det måler vi på omsætningen i køk
kenet - er der god grund til at tro, at 
det fortsætter. Så hvis du synes, at 
ideen er god, så benyt tilbuddet. Man
dage og onsdage er baren åben fra kl. 
18.30 - 20.30, således at det vil være 
muligt at få tørsten slukket efter de 
gymnastiske udfoldelser. 

En anden vigtig aktivitet her i vinter
halvåret er klargøringen af materiellet. 
Efter at vi for snart to år siden igen fik 
en fuldtidsansat bådemand, er bådenes 
tilstand ændret ganske væsentlig til det 
bedre. Det betyder at medlemmerne 
ikke mere skal give sig ud i forsøg med 
større komplicerede reparationer, hvilket 
vist nok er godt for bådeparken. Men 
den almindelige vedligeholdelse skal 
stadig ske; dvs. afslibning og lakering. 
Der er sendt breve ud om vinterens 
vedligeholdelsesordning, så hvis du ikke 
har returneret dette, så se at få det 
gjort. Der er åbnet mulighed for at yde 
sine 6 timer på mange andre måder, så 
det burde være overkommeligt. 

3 

Generalforsamlingen er, som allerede 
meddelt, indkaldt til den 20. november. 
Det er nu lykkedes for bestyrelsen at 
stille med fuld besætning, som klubbens 
love kræver. De nye bestyrelsesmed
lemmer er Nicolai Lindgreen som sek
retær og Egon Christensen som ma
terielforvalter. 

Forud for generalforsamlingen skal vi 
have afsluttet regnskabet for det forløb
ne år og have lagt et budget for det 
nye. Begge dele er gojt igang og vil 
sikkert ikke volde de store problemer. Vi 
er dog på kanten af et problem, der kan 
blive nok så ubehageligt - økonomisk. 
DSR's medlemmer bliver ældre. Dette 
gør at vi kan miste ganske mange til
skud, da en del af disse er betinget af, 
at mindst 25% af klubbens medlemmer 
er under 25 år. Der er to løsninger -
enten hæver vi kontingenterne og lader 
medlemmerne betale de reelle omkost
ninger ved at dyrke roning eller vi sør
ger for at tiltrække og fastholde flere 
medlemmer i aldersgruppen under 25 
år. der er fremsat forslag til lovændrin
ger, der skulle lette dette. Forslaget går 
ud på at nedsætte kontingentet for de 
aktive studerende i denne aldersgruppe, 
men er det nok? Hvorfor virker DSR (og 
for i øvrigt roning i almindelighed) ikke 
attraktivt for denne aldersgruppe? Er 
det økonomien, eller er det aktiviteter
ne? Vi vil meget gerne have nogle bud 
fra medlemskredsen - gerne sammen 
med forslag til tiltag, der kan ændre på 
forholdet. 

Jeg håber, at de rigtig mange af jer i 
klubben dels til generalforsamlingen og 
dels i det daglige. Forhåbentlig får vi nu 
bladet ud mere regelmæssigt, således 
at alle er orienterede om livet i DSR, 
men ellers, følg med på opslagstav
lerne. 
Henning. 



Generalforsamling i 

Danske Studenters Roklub 

1992 

fredag den 20. november kl. 20.00 i DSR. 

Dagsorden iflg. DSRs love: 

1) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) Valg af formand. 
4) Valg af kasserer. 
5) Valg af sekretær. 
6) Valg af materielforvalter. 
7) Valg af kaproningschef. 
8) Valg af instruktionsrochef. 
9) Valg af motionsrochef. 
10) Valg af langtursrochef. 
Il) 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), sekretær: Bente Tholstrup ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Nicolai 
Lindgreen som kandidat til posten. 

Ad pkt. 6), materielforvalter: Bestyrelsen opstiller Egon Bang Christensen som kandidat til 
posten som materielforvalter. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller. 

Ad pkt. 14). særlige forslag: 
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Bestyrelsens forslag til lovændringer på generalforsamlingen 
den 20. november 1992. 

Forslag nr. 1: 
§ 5, stk. 3 og 4, udgår, og i stedet indsættes: 
'"Ved indmeldelse indbetales 3 måneders fuldt aktivt kontingent, der ikke kan refunderes. '" 

Forslag nr. 2a: 
§ 6, stk. 5, udgår, og i stedet indsættes: 

'"Medlemmer, der er akt ive fuldtidsstuderende, kan efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen opnå 
kontingentfrihed i månederne november, december, januar og februar, indtil vedkommende 
fylder 25 år. Ansøgning om kontingentfrihed i den nævnte periode må indgives hvert år inden 
den 20. september. lndgives ansøgning senere, men inden 20. december, kan kontingentfrihed 
i månederne januar og februar bevilges. 
Medlemmer, der har betalt fuldt aktivt kontingent i de seneste 10 år, kan begære kontingentet 
nedsat til 2/3 af fuldt aktivt kontingent. '" 

Forslag nr. 2b: 
§ 6, stk. 5, udgår, og i stedet indsættes: 

'"Medlemmer kan efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen opnå kontingentfrihed i månedcme 
november, december, januar og februar, indtil vedkommende fylder 25 år. Ansøgning om 
kontingentfrihed i den nævnte periode må indgives hvert år inden den 20. september. Indgives 
ansøgning senere, men inden 20. december, kan kontingentfrihed i månederne januar og februar 
bevilges. 
Medlemmer, der har betalt fuldt aktivt kontingent i de seneste 10 år, kan begære kontingentet 
nedsat til 2/3 af fuldt aktivt kontingent.'" 

Forslag nr. 3: 
I § 7 indsættes følgende nye stk. 9: 
'"Klubben tegnes af formanden i forening med kassereren, af formanden i forening med mindst 
2 yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pantsætning af 
fast ejendom tegnes klubben dog altid af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan 
meddele prokura, enkelt eller kollektiv, til et eller flere af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte 
medlemmer, med henblik på indgåelse af retshandler af en nærmere afgrænset karakter." 

Bestyrelsen har modtaget 
Christian Pedersen, Karen 
Diemer og Knud Mikkelsen: 

følgende fra medlemmerne 
Ulf Madsen, Niels-Jørgen 

"Forslag til generalforsamlingen om begrænsning af tilgang til ro-instruktionen. 

Vi mener, at den fri tilgang til instruktionen er et unødigt ressourcespild. Måske burde man 
anvende nogle af disse ressourcer på den yderligere medlemsintegration. 
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Vi vil derfor foreslå, al OSR nøjes med at uddanne f.eks. 30 nye roere om måneden, og at 
instruktionen begrænses t il at foregå fra f.eks. april til juli. Dermed bliver der flere ressourcer 
tit styrmandsinstrukt ionen." 

Bestyrelsen 

I tilfælde af, at generalforsamlingen den 20. november 1992 Ikke er beslutningsdygtig, 
Indkaldes bermed tJl 

Ekstraordinær generalforsarrtling 

onsdag den 25. november 1992 

kl. 20.00 i DSR 

jf. vedtægternes § 11. 

Dagsorden: 

Behandling af bestyrelsens forslag til lovændring, jf. den ordinære generalforsamlings dagsorden 
pkl. 14. 

elli 

8/11 

29/11 

13/12 

GåSE'hus 

Ga .... h" .. 

JuleJc:tøpua 

Til me lcllng: 

GAøehusleb: 

QI"TLge løb: 

<14 o .. g .. før) 

RBvnBholl 51<ov 

GurrE"'euu!lkover'l~ 

R .. vnel'lolt 51<ov 

Revnal'lolt 51<011 

OK 73 

t.l.( . 31 63 08 11 

~2 as 86 05 
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Øjenvidneskildring fra en 

WEEKENDTUR 
TILTÆR0 

Sidstiaugusl. 

Det er sent på året at ro langtur, men ikke 
for senl. Jeg talte med Mikkel. Han mang
lede netop en tredjemand til en weekend
tur. Det var helt mit ønske at komme på 
tur, så vi blev enige. Mikkel talte om 
Skælskør og Omø, men det blev Vording
borg. 

Vejrberetningerne lød på vestlig vind om 
lørdagen, der skulle slå om til sydøstl ig 
vind om søndagen. Det lød, som om vejret 
tilbød os en tur fra Vordingborg og øst
over. Vi overnattede i Vordingborg Roklub 
natten fra fredag til lørdag - på vore luft
madrasser, men med adgang til bad (og 
sauna) samt køkken. Dertil stor flot spisesal 
(dagligstue). Et flot klubhus og stor gæst
frihed fra klubben, der også lånte os en 
båd. 

Uden for regnede del. Jeg kunne om mor
genen fra min sovepose iagttage, hvorledes 
flaglinen smældede frem og tilbage. Vi 
kom sent afsted. Først da regnen holdt op. 

Der var en del sø, men da vi nåede Langø, 
fik vi roligere vand. I en lille havn havde 
vi lagt til ved en ponton og spist frokost i 
læ for blæsten. Vi roede indenom Langø, 
omtrent til Kallehave og så østover forbi 
Møn, hvor der var en bakke, som efter 
sigende skulle være Kong Asgers Høj. 
Ham har jeg aldrig hørt om. 

Vi roede til Tærø, fik lov at slå lejr og 
fandt en vidunderlig teltplads midt oppe på 
et næs, der vender mod sydøst. Der rejste 
vi Mikkels nyerhvervede luksustelt: Sove
rum og forstue (lige så stort som soverum
met) og med forsejl. 
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Festmåltidet indtog vi dog udendørs. Mik
kel havde bord og stole med, så der sad vi 
højt på Tærø under skovfyrrene, der rejste 
sig som pinier foran den rødlige aftenhim
mel. Solen går tidligt ned i august, men vi 
havde i bedste stil stearinlys på bordel. Den 
kogte laks med smør og may ona isse var i 
strid med alle moderne spiseråd, men 
smagte. Dertil en god hvidvin. Vi var på 
feltfod, men det var på luksusfeltfod. 

Forinden havde vi været ude på spidsen af 
næsset, en lille tur gennem skov med vilde 
roser og brombærkrat. Roserne var der ikke 
længere, men tornene. Vi passerede flere 
fine lejrpladser uden (uden telte og menne
sker), men vi kunne se, at de var blevet 
brugt. 

Det blev mørkt, inden vi kunne tænke på at 
gå til ro. En pragtfuld stjernehimmel om
gav os. Vi måtte en tur ned til vandet, hvor 
båden lå. Dernede havde vi udsigt til stjer
nebillederne Perseus og Andromeda, ja vi 
så endda Andromeda-tågen. Karlsvognen 
og Nordstjernen stod højt. Over træerne 
lyste Capella. - Men så krøb vi i sovepo
serne. 

Da jeg var ude ved S-tiden, stod månen 
højt over mig. Måtte jeg ikke tænke 
Herre, min Gud, hvor den månen lyser ' 
Men jeg krøb igen ind i soveposen. 

Søndag oprandt med stille godt vejr. Var 
vinden i sydøst ? Foreløbig tænkte vi på 
morgenmaden og dagens sysler. Og så 
kom diskussionen i gang om, hvilken rute 
vi skulle ro idag. Nu skulle vi se noget af 
øerne omkring os. 

Inden længe trak det sammen, så kom 
regnen, og det endte med, at det også 
blæste, men ikke fra sydøst, tværtimod fra 
vest. Det måtte være det nye lavtryk, vi 
havde talt om. Men vi tog teltet ned. Dog 
lod vi fo rs ej let stå, da det begyndte at 
dryppe. Det var en klog disposition. 



Der kunne vi sidde i ly og spille pirathrid
geo Regnen blev værre. Regnvandet sam
lede sig i forsejlet og fossede med mellem
rum ned i kaskader, dog ved siden af os. 
Alligevcel rykkede vi længere tilbage. Det 
blev også til uokost under halvtaget. Da 
var vi allerede i gang med at drøfte, om det 
ville blive nødvendigt at lægge båden op et 
sted på Sjællands sydkyst. Men så klarede 
det op - og blæste op. 

Vore planer om en længere rotur føltes 
ganske uaktuelle. Vi besluttede at ro så tæt 
på Sjællands kyst som muligt, altså samme 
vej som ud. Det var ud på eftermiddagen, 
da vi slartede og på "rullepølsen" trillede 
båden fra lejet i del lykke tangtæppe ud i 
vandet. Det var strålende solskin, men VI 

vidste, hvad vi havde i vente. 

Da vi nåede Farøbroen, fik vi det glatte 
lag. Det blev en hård og våd tur til Vor
dingborg. Vi glædede os over bøgeskoven 
langs kysten og så bilerne, der som insekter 
krøb over Farøbroen. Foran os Gåsetårnet ! 

Egyptian Pietures 
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Det vigtigste ved en langtur er kammerat
skabet. Hvor kunne jeg have fået bedre 
makkere end Mikkel og Niels. Mikkel har 
den store langturserfaring. Niels kunne vi 
simpellhen ikke have undværet: Hjælpsom 
og hele tiden i godt humør. Hans højde var 
en fordel, da vi skulle rejse Mikkels nye 
telt. Det var også ham, der lænsede båden 
for vand med Mikkels gummisvamp: En 
virkelig effektiv metode. Niels var køkken
chefen, der kogte laksen og lavede masser 
af kaffe. Mikkel holdt astronomisk foredrag 
om stjernehimlen. Kunne det være bedre? 

H. Mbhring-Andersen 

Nil-gruppen inviterer til 

L YSBILLED-AFTEN 
FREDAG d. 13 NOVEMBER kj. 19:30 

i DSR 



SUCCES TIL DSR VED 
DANMARKSMESTERSKABERNE. 

Arets clou når man tænker i 
kaproningsbaner og er kaproer 
på et rimeligt hØjt nationalt 
niveau og for den sags skyld 
også internationalt, er Dan
marksmesterskaberne i begyn
delsen af september. I år blev 
DM afviklet på Haderslev Dam 
den 12. september, for anled
ningen var at byen fyldte 700 
år. Såvidt jeg erindrer er det 
syv år siden, der sidst blev 
afholdt DM på dammen. Dengang 
havde DSR ikke den helt store 
succes. Man satsede på alt for 
mange bådtyper roet af de sam
me folk og det var bestemt 
ikke noget, der gav bonus. 
Det blev vist til bare et en
kel t mesterskab dengang, så 
det var spændende om vi kunne 
markere os noget bedre i 1992. 
DSR satsede nemlig også meget 
i år og de lØb, der godt kunne 
give os de største betanke
ligheder var herrernes dob
belt-sculler og dobbelt-firer, 
thi Henning Juul & Jesper En
gelbrecht skulle ro begge dele 
og der var bare et lØb imel
lem. Det vil sige at alt skul
le klappe til mindste detalje 
for at det kunne lade sig gøre 
og det var der ikke mange, der 
troede på. 
Hvordan gik det så DSRs mange 
kaproere? 
Læs i nedenstående om DSRs 
succes og om da klubben skrev 
ro-historie mere end en gang! 

DOBBELT-SCULLER, kvinder. 
DSR havde været så "smart" at 
tilmelde to hold! 
Det er klart at alle gerne vil 
vinde mesterskabet, men umid
delbart synes det lidt mærk
værdigt at man ikke "handler 
om det i porten", så alle får 
en lige og fair chance for at 
hellige sig det enkelte lØb. 
Mette 810ch & Lene Andersson 
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var ellers et godt bud på me
sterskabet, selvom begge også 
satsede på at ro single-scul
ler. 
DSR havde fået tilgang af Ulla 
Jensen fra Køge (Regitzes VM
makker fra 1990) og hun havde 
sat sig sammen med Vibeke øst
ergaard. 
De blev DSRs fØrste Danmarks
mestre den dag med et pænt 
forspring over Lyngby Damero
klubs OL-deltagere. Mette 
810ch & Lene Andersson meldte 
fra. 
Medaljerne blev overrakt de 
stolte vindere af DFfRs For
mand, Janne Hallengren og det 
var kun en enkelt kvik tilsku
er der bemærkede, at damerne 
fik overrakt de forkerte me
daljer. 
Dobbelt-sculler er ikke et 
Forbundsmesterskab men et DIF
mesterskab og man måtte fore
tage en ombytning i præmietel
tet så Vibek & Ulla kunne ro 
standsmæssigt tilbage til bå
depladsen. 

SINGLE-SCULLER, piger. 

Vor eneste junior, Camilla 
Rohde Olsen, havde inden DM 
haft en god sæson. Man havde 
håbet på at Camilla ville bli
ve den førende herhjemme i 
single-sculler, men SorØ Ro
klub satsede også på en pige, 
Anna Helleberg, og det blev da 
også Sorø-pigen der gennem 
hele sæsonen viste sig hel t 
suveræn. Anden- og tredie 
pladser er da heller ikke at 
kimse af så det blev spænden
de, hvordan Camilla ville 
klare den sammen med sin evige 
rival, men alligevel gode ro
veninde, Susanne, fra Bagsværd 
Roklub. Ved DM var det SorØs 
Anna der vandt en klar sejr, 
mens Susanne & Camilla kæmpede 
en hård kamp gennem det meste 
af banen. Susanne blev nummer 



to og DSRs Camilla var bare 
4/100 sek. derefter. 
Her er afgjort en ung kaproer, 
vi kan vente os meget af i de 
kommende år. 

DOBBELT-SCULLER, mænd. 

Jesper Engelbrecht & Henning 
Juul! 
Hvem andre end de to kunne 
tage sig af det mesterskab? 
Trods skuffelsen over ikke at 
være blevet udtaget til OL, 
valgte de to hØj e herrer at 
fortsætte. En ikke dårlig løs
ning! 
Juul/Engelbrecht vandt en sik
ker sejr med to længders for
spring over Roskilde der var 
to en halv bådlængde efter. 
DSRs andethold, Klaus Laurit
zen & Martin Nellemose havde 
haft en lidt uheldig sæson med 
forskellige materielle skader, 
så de roede det bedste, de 
havde lært og blev nummer tre 
et pænt stykke efter. 
Medaljerne havde vore roere 
ikke tid at hente . De hastede 
tilbage til bådepladsen, hvor 
Teis Hansen & SØren Aasmul 
stod parate med dobbelt
fireren , der bare lå og 
ventede på dagens næste opga
ve . Spændende var det om dette 
hold kunne nå til start ikke 
lang tid efter. 

SKREV RO-HISTORIE! 

De nåede det! 
Bare Odense vovede at stille 
op mod DSRs stærke og godt 
sammenroede mandskab, hvor 
fynboerne slet ikke fik noget 
at skulle have sagt. 
Aasmul/Engelbrecht/Hansen/Juul 
skrev ro-historie, idet dette 
hold blev det første herhjem
me, der vandt sejr nr. 100 for 
rene klubhold! 
Den præstation er der ingen 
andre, der har lavet før. 
Desværre anede vi det bare 
ikke, da vores vindere stod og 
lod sig hylde for mesterska
bet. Det blev oplyst af en 
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altid årvågen Stig Rasmussen 
( Kaptaj nen), der hj emme gen
nemlæste sine optegnelser og 
fandt ud af dette. 
-Og så lige i Jubilæumsåret! 
Det var iøvrigt SØren Aasmuls 
fØrste DM, Teis Hansens andet, 
mens både Jesper Engelbrecht & 
Henning Juul har flere af 
slagsen i forvejen. 

SINGLE-SCULLER, herrer. 

Tolv deltagere, to fra DSR -
begge kvalificerede sig til 
finalen. 
Morten Tibian & Teis Hansen 
skulle mØde storfavoritten og 
verdensmesteren i letv. fra 
Kerteminde, Jens Mohr Ernst. 
Han ville prøve at gentage 
succesen fra i fjor, hvor han 
både vandt let & tung, og nu 
havde han i forvejen vundet 
den lette klasse. 
Teis var lige i hælene på Jens 
Mohr og kom ind på an
denpladsen, mens Morten Tibi
an, der havde holdt en lidt 
ufrivillig pause fra roningen, 
blev nr. 3 et pænt stykke ef
ter . 

SINGLE-SCULLER, kvinder. 

Mette Bloch & Lene Andersson 
var DSRs bud på DM i denne 
bådtype. Mette netop hj emvendt 
med en guldmedalje i bagagen 
fra letvægt s VM. 
Særlig optimistisk var vor 
verdensmester bestemt ikke, 
fØr hun roede til start. Hun 
fandt at forholdene var elen
dige at ro under, men ligesom 
alle andre deltagere må vi jo 
acceptere at vi har valgt en 
sportsgren, hvor vejr og vind 
ikke altid er, som man Ønsker 
det for at få de bedste resul
tater som muligt. 
Lene Andersson kvalificerede 
sig ikke til finalen, det 
gjorde Mette, hvor hun skulle 
møde de superstærke "tungere" 
kvinder, Inger Pors, Assens & 
Trine Hansen, Sorø. Noget 
overraskende vandt Trine Han-



sen, nyoprykket senior, 
mesterskabet foran Inger Pors, 
der var lige ved 3 sek. efter. 
Selvom der var rivende medsø, 
var bane forholden e ens for 
alle og Mette Bloch måtte tage 
til takke med trediepladsen to 
længder efter Trine. 

DOBBELT-SCULLER, mænd, letv. 

Esben Jacobsen & Henrik Hebs
gaard var DSRs repræsentanter 
her. Esben & Henrik skulle 
møde sidste års mestre fra 
Middelfart, Odense & KR, hvor 
det som ventet blev Middel
fart-roerne, der var værste 
konkurrent. Vort mandskab roe
de rigtig godt og blev nummer 
to, seks sekunder efter vin
derne, mens Odense var lige i 
hælene på DSR. 

TOER MED STYRMAND. 

Denne svære bådtype havde tre 
hold til start. Kasper Htlagen
sen & Anders Brems forsøgte 
sig med styrkvinde Regitze 
Siggaard. I sidste halvdel af 
denne sæson har Kasper & An
ders roet toer u. styrmand, 
hvor evigtunge "URD" stadig 
har gjort det godt efter sid
ste år, hvor veterandamerne 
roede flere sejre hjem i den 
som dobbelt-sculler. 
Nyk. F. & Aalborg RK. var mod
standerne i løbet, hvor NykØ
bingenserne havde taget sig af 
~t mesterskab i juniorklassen 
nogen tid inden. 
Vort mandskab kunne slet ikke 
finde rytmen ejheller får det 
til at køre, som det plejer. 
Problemer kort efter start 
betød at vore godt kunne vinke 
farvel til et Forbundsmester
skab. Anders, Kasper & Regitze 
måtte nøjes med 3. pladsen et 
pænt stykke efter de to før
ende både. 

2-ARES INRIGGER, KVINDER. 

For første gang stillede DSR 
med et damehold i denne båd ty-
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pe. Britta Graae & Mette Ba
cher havde et mål for denne 
sæson - at vinde begge inrig
gerløbene ved DM! 
Ikke mange troede på at det 
kunne lade sig gøre, men når 
Tissøs herrer kunne i 1991, 
kan damer vel gøre det samme? 
Uerfarne i roning er de to 
damer bestemt ikke. Mette har 
roet siden 1969, Britta siden 
1975 og sammen, men også hver 
for sig, har de to damer vun
det mange sejre på det natio
nale plan. Sejrene er vundet i 
bådtyper med henholdsvis en
og to årer, outrigger og in
rigger! Alsidighed er en god 
tingt 
Det var Mettes første 2000-
meter lØb nogensinde. mens 
Britta prøvede det sidste år 
ved DM, hvor hun var med på 
det hold, der vandt 4-åres 
inrigger. 
T 11 start i Haderslev var Sil
keborg ( et hold med to blinde 
om bord), Rof. KVIK & TissØ. 
Styrmand for de to DSR-quinder 
var Charlotte Marcussen, ny 
kaproer fra i år. 
DSRs damer tog en start-til
mål-føring og vandt overlegent 
med hele 18 sekunder over Tis
sø, der kæmpede hårdt med 
KVIK. Sejren var dagens mest 
suveræne hos seniorerne. 
Atter historisk: DSRs første 
mesterskab i denne bådtype. 

DOBBELT-FIRER, kvinder. 

Seks tilmeldte hold ved et DM 
- flot! Det er mange år siden, 
at der har været så stor in
teresse i at møde til start i 
dobbelt-firer ved DM. 
Roerne kan ånde lettet op! En 
stagnation kunne betyde at 
damerne skulle kæmpe om For
bunds- mesterskab fremfor et 
ægte OM, da det er antallet af 
tilmeldte hold der er afgøren
de for, hvilke løb der udskri
ves som Forbunds- eller Dan
marksmesterskaber. 
Vi havde et hold med der siden 
det spæde forår var opsat på 



at vinde mesterskabet. Rie 
Sørensen, Vibeke østergaard, 
Birgitte Hanel & den ny-til
flyttede: Ulla Jensen. Målet 
lå fast. Arvefjenderne fra 
Lyngby skulle slåes og DSR 
ville vinde mesterskabet, som 
de ikke har vundet siden 1990. 
Træningsindsatsen var der be
stemt ikke noget i vejen med. 
Lang tid før blev den intensi
veret. 
Men set udefra kan det undre 
lidt, at man undgik DSRs to 
VM-roere: Lene Andersson & 
Mette Bloch. Man burde mAske 
også have ladet nogle af vore 
yngre roere prøve deres chance 
for at ro sig ind på DM-hol
det. 
Om årets DM-hold var OSRs bed
ste løsning skal være usagt 
her og det var da også spæn
dende, hvordan det ville for
løbe mod Lyngbys stærke mand
skab, der havde vist klassero
ning med sejre på over 30 sek
under i Maribo, hvor DSRs hold 
ikke deltog. 
Det hele stod altså meget 
åbent og på forhånd skulle man 
nok ikke springe ud i at tippe 
sig til, hvilket af holdene 
der ville løbe af med mester
skabet. Spændende var det! 
Starten gik og Lyngby Damero
klub tog kort efter en kneben 
føring, der blev øget støt og 
roligt over DSRs damer, der 
var 3/4 længde efter i mål. 
Skal vi vinde dette mesterskab 
fremover, hvilket sagtens kan 
lade sig gøre, er løsningen 
nok at man laver et slags ud
tagelsesløb blandt hele grup
pen af DSRs kvindelige kapro
ere, et slags seat-race, så 
det stærkeste mandskab bliver 
sat og at alle får deres chan
ce for at ro sig til en plads 
på DM-båden. 
Man kan ovenikøbet danne en 
ekstra dobbelt-firer, hvilket 
Lyngby Dameroklub praktiserer 
og det kan være medvirkende 
årsag til at DSRs kvindelige 
kaproere på alle niveauer får 
en større interesse i og chan-

ce for at kæmpe sig vej op til 
et endnu højere niveau, hvor 
vi har ganske få roere af vir
kelig international standard. 

4-ARES INRIGGER, kvinder. 

Der var gået to timer siden 
starten på 2-åres inrigger, 
hvor DSR vandt ved Britta 
Graae & Mette Bacher. Nu skul
le det afgøres om damerne kun
ne nå deres mål. 
Ved anmeldelsesfristens udløb 
havde syv hold tilmeldt sig 
denne hårde bådtype, hvil ket 
betød at alle skulle i indle
dende løb om formiddagen, men 
til alt held meldte et hold af 
og vore damer kunne ånde let
tet op og koncentrere sig om 
finaleløbene. 
Der var fuldt hus i dette lØb, 
hvor modstanderne var KVIK, 
Lyngby Dameroklub, Vejel, Sil
keborg & Sønderborg. 
DSRs mandskab bestod udover 
Graae & Bacher af sidste års 
mestre, Dorthe Lindholm & Su
sanne Agernsap, mens Lene An
dersson tog sig af linerne fra 
styrmandssædet. 
Big Blades, de nye årer, der 
har åreblade i en ny og større 
konstruktion, har også vundet 
indpas hos inrigger-roerne. 
Konkurrencen var væsentligt 
større end sidste år og kort 
efter starten lå flere mand
skaber på linje. Noget uventet 
var det Vejles mandskab, der 
blev en hård nød at knække for 
DSR. Længe lå man side om side 
og flere gange måtte Lene An
dersson bede damerne sætte 
mellemspurter ind. 500 meter 
før mål førte DSR-mandskabet 
med en hal v længde og for
springet blev øget til mål, 
hvor Graae, Bacher, Lindholm, 
Agersnap & Andersson vandt med 
en længde. 
Graae & Bacher skrev dermed 
ro-historie, da de dermed blev 
de fØrste kvinder herhjemme 
med sej re i begge inrigger
bådene ved et DM! 
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DSR blev mest vindende klub ved årets Danmarksmesterskaber. 

øv. tv. Vibeke østergaard & Ulla Jensen, Dobbelt-sculler. 

J midten: Disse fire skrev ro-historie. Det var DSRs sejr nr. 
100 for rene kLubhoLd og det skete i dobbelt-firer. 
Fv. Henning Juul, der sammen med Jesper Engelbrecht, nr. 3 fv. 
også vandt i dobbelt-sculler og otter. 
Derefter er det Teis Han~en og yderst th. Søren Aasmul, der OGSA 
sad på den vindende otter. 

Nederst tv. 
Vinderne i 4-åres lnrigger: Fv. Britta Graae & Mette Bacher, 
der skrev ro-historie ved også at vinde 2-åres, i midten Susanne 
Agersnap, så Dorthe Lindholm og yderst Lene Skov Andersson,cox. 

på denne side nederst: 
tv. Jubel og heftige omfavnelser efter sejren i otter. 

th. Vores tre gæve damer, der vandt langdistancen om søndagen. 
Det er første gang, DSR vinder DM i denne disciplin. 
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OTTER. 

At ro otter ved DM er blevet 
noget af et tilløbsstykke! Man 
skulle i indledende, hvor DSRs 
mandskab legende let roede sig 
til finalen. 
Vores drenge var udplukket af 
træner Waldemar Chabior ud fra 
højde, drøjde og erfaring. 
Stroke: Thomas Poulsen (VM
guld i 8+), Henning Bay (re
serve ved VM), Jesper Engel
brecht & Henning Juul, som 
læserne HAR stiftet bekendt
skab med før. Sj arne El tang 
(still good old), Niels Hylda
ger (roet i to år, men først 
fået sit gennembrud i år med 
een åre!), Kim Hansen (junior 
& GULD-vinder ved senior 8-
Masters og Søren AasmUl, til
flytter fra Hol te ( et DM i 
dObbelt-firer) samt styrmand: 
Camilla Rohde. 
Hvem havde regnet med at DSR 
kunne vinde otteren? 
Jeg troede ikke helt på det, 
men hvorfor ikke? Selvom KRs 
mandskab var mere erfarent med 
flere af verdens bedste en
åres roere på holdet, var det 
jo ikke sikkert at de kunne ro 
fra DSRs LEO II med rugbrØds
motorerne ved årerne. 
Første melding fra sØen lØd på 
at KR & DSR lå side om side! 
Men så begyndte vore store 
herrer at trykke ekstra i ske
erne og sparke i spændholterne 
og Camilla Rohde, der er en 
styrmand af få ord, vågnede 
pludselig op, da stroke Thomas 
Poulsen hvæsede: RÅB NOGET FOR 
S •••• !! ! 
Fanden tog ved Cami 11 a - og 
vore herrer der trak fra 
hele feltet og vandt i den 
fornenune tid 5.33.07, mens KRS 
f avor i tter (?) var l ige ved to 
sekunder efter i mAl. 
Stor jubel! Og glæde hos for
mand Henning, der for sjette 
gang den dag kunne gå ned og 
Ønske DSRs vindere tillykke 
med mesterskabet her i vores 
125- års jubilæumssæson. 
Hvornår DSR sidst vandt otter-
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løbet ved DM? 
For 23 år siden i 1969 og iØv
rigt OGSA 1 Haderslev! Dette 
ifØlge Stig Rasmussens opteg
nelser. 

Efterskrift! 

Vi satsede og klarede det! på 
spindesiden var det nok lidt 
skuffende at vi ikke vandt 
sculleren og dobbelt-fireren. 
Til gengæld kan kvinderne å
benbart også markere sig i 
inriggerne! 
Herrerne gjorde det OGSA flot, 
men målet fremover må være at 
skabe større bredde ikapro
ningsafdelingen o Det kunne 
være sjovt om nogle af holdene 
bliver sammensat af roere der 
er lært op i DSR/Motion+. 
Vi kan sagtens få folk udefra, 
som regel nogen af landets 
bedste roere, men at vi godt 
kan tO fremstille" klasseroere 
selv kan ses ud fra de få, nen 
gode roere, der er 1. kapro
ningsafdelingen og som er 
startet i DSR: l herregruppen 
S stk.: Esben Jacobsen, Henrik 
Hebsgaard, Niels Hyldager , 
Teis Hansen & Anders Brems. 
Især sidstnævnte har prøvet 
at være hele turen igennem, 
hvor han startede for fØrste 
gang som junior i 1987! 
Hos damerne var 3 af DSRs DM
deltagere "ægte": Vibeke Øs
tergaard. Rie SØrensen & Lene 
Andersson, hvor især Andersson 
har vist en kometagtig frem
gang, da hun i sin tredie sæ
son blev udtaget til VM. 

Går flere af jer øvrige DSR
medlemmer og håber på at blive 
Danmarksmester indenfor en 
overskuelig årrække, da ret 
henvendelse til nogle af ka
proerne eller trænerne, når I 
ser dem i det næste stykke tid 
om aftenerne i vægtlokalet. I 
kan også rette henvendelse til 
nog le a f bestyre l sesmedlemme r
ne, tlf.-nummer bagerst i 
klubbladet 
Mette Bacher. 



DSR blev mest vindende klub 
ved Danmarksmesterskaberne på 
Haderslev Dam, hvor de fleste 
af roerne strøg i byen for at 
fej re medalj erne med maner. 
Bare ikke vore inrigger-damer 
- eller rettere: tre af dem! 
Måske læserne husker, hvor 
skandalØst man forsøgte at 
afvikle DM i Ringkjøbing i 
kvindernes langdistance. Det 
var der man havde glemt at 
lægge en vendebøje ud! 
DFfR valgte at rykke Langdi
stancen til dagen efter DM på 
Haderslev Dam og årsagen var, 
at de to hold, der havde 
størst chance for at vinde 
mesterskabet var tilmeldt lØr
dagens kort-bane-distance. 
Vort langdistance-hold bestod 
som så ofte fØr af: Britta 
Graae, Susanne Agersnap & Dor
the Lindholm. Holdet var stor
favorit til titlen, selvom 
Britta Graae inden lØbet ud
talte at hun da bestemt ikke 
følte sig for sikker på, at de 
bare lige kunne gå ud og tage 
sig af mesterskabet. For de 
DM-roere, der var friske oven
på nattens festligheder var 
Haderslev Dam næsten ikke til 
at kende igen. Atlanterhavet 
havde lagt sig og nu lignede 
det faktisk en rigtig (ande)
dam, da starten gik for inrig
ger-holdene. Da bladets ud
sendte af gode grunde ikke 
havde mulighed for at komme 
med ud på ruten selvom man kan 
leje vandcykler (man må vist 
ikke kØre ved siden af og coa
che),kan jeg desværre ikke 
trætte læserne særlig meget 
med at fortælle om, hvor mange 
gange damerne skiftede og om 
hvilket tempo de roede i, men 
i alfald VANDT DSR Danmarksme
sterskabet i Langdistan
cekaproning for fØrste gang i 
klubbens historie og Britta 
Graae skrev også historie. Hun 
er den eneste herhjemme, der 
har vundet samtlige DM-løb på 
både kort- og lang distance 
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hos kvinderne. røvrigt er 
Britta slet ikke uvant med at 
vinde Langdistancekaproninger, 
da hun for nogle år siden 
flere gange i træk vandt For
bundsmesterskab i samme disci
plin. Dengang for KR. FØrst 
sidste år blev Langdistan
cekaproningen hos kvinderne 
til et rigtigt Danmarksmester
skab. 

SEJR TIL CHARLOTTE MARCUSSEN. 

Verdensmester Jens Mohr Ernst 
havde tilmeldt sig SØndagens 
mix- dobbelt-sculler-lØb sam
men med sin, Øhhh ... DSRs træ
ner: Regitze Siggaard, men da 
Regitze var rejst hjem, tilbØd 
Charlotte Marcussen sig - og 
hvem vil ikke gerne prØve at 
ro med en rigtig vaskeægte 
verdensmester? 
Bare een modstander havde de 
to og sejren var en kendsger
ning. Det var Charlottes før
ste sej r som roer, idet hun 
gennem hele året har kæmpet en 
brav kamp i kvindernes dob
belt-sculler sammen med Karina 
(Blondina) Nielsen uden de 
største resultater. Dagen i 
forvejen styrede Charlotte sig 
til en medalje ved DM i 2-åres 
inrigger. Både Charlotte & 
Karina er startet som kaproere 
i 1992. 

SEJR I KERTEMINDE! 

Mens makkerne var til Langdi
stance-DM i Ringkjøbing, gik 
Mette Bacher på en mark i Ker
teminde og kedede sig. Hun 
havde kørt både til Vikinge 
Regattaen, men i år var det 
ikke planen at hun skulle ro 
derovre. 
En gammel romakker spurgte: 
Hva' mæ' en dobbelt-sculler? 
Tyve minutter før damernes 
lØb, blev en lækker dobbelt
sculler kØrt ind på marken. 
Båden blev rigget til, damerne 
lavede lynomklædning, roede 
til start og vandt sikkert 
over 3 hold med to længder. 



Charlotte Marcussen & Jens Mohr Ernst vandt mix-dobbelt-sculler 
i Haderslev. 

REDAKTIONEN 
SIGER BE-BE ! 

Gennem de sidste par måneder er bladet 
kommet uregelmæssigt. Skylden er dels 
vores, dels det gamle trykkeris. 

Vi er heil klar over, at vores upåLidelighed 
har givet større søgning til vores konkur
rent: (boulevardpressens lokale repræsen
tant) Opslagstavlen (og diverse døre m.v.). 

Resultatet har naturligvis været almindelig 
forvirring blandt medlemmerne og surhed 
over for redaktionen. 

Vi lover hermed, at vi vil forsøge at gøre 
os værdige til atter at modtage jeres indlæg 
og forbåndsomtale af arrangementer, ved at 
udkomme punktligt fremover. 

Mette Bacher og Bjarne Engell 

BREV FRA EN EKS-KANIN 

Er der ikke nogen der kan for
tælle mig, hvor gammelt ritua
let med kaoindåben er her i 
klubben? 
Jeg har hørt, at man i gamle 
dage slet ikke havde kanindåb 
i DSR. Men når man spørger om 
grunden til ritualet, får man 
begrundelsen: Det er gamme l 
tradition. 
Hvad skal man nu tro? 

Sys se Engberg 

OBS! OBSI OBS! 

Deadline for indlæg til årsbe
retningen for 1992 er 

FREDAG d. 11 DECEMBER 



SIKKERHED TIL SØS - ET KURSUS 
OG EN FILM 

I foråret deltog jeg i et spe
cialkursus afholdt af DFfR. 
Det skulle kvalificere sine 
deltagere til at undervise ved 
klubbernes lang~ursstyrmands
kurser - "kurser efter DFfRs 
retningslinier" som der står i 
reglementet. 
Efter næsten 50 år som aktiv 
langtursroer og efter selv at 
have stået for adskillige af 
disse kurser var det vel be
grænset hvad nyt jeg kunne 
lære. Men det interesserede 
mig at vide hvordan disse ret
ningslinier er nu om stunder. 
Det var interessant og det 
satte en masse tanker i sving, 
især om værdien af disse kur
ser. 
Der findes en udmærket grund
bog for LS-kurserne. Mængden 
af stof er overvældende, efter 
min mening i en sådan grad, at 
den sikkerheds filosofi der 
gælder for vore specielle både 
bliver trængt noget i baggrun
den. 
Alt stoffet er nyttigt, en hel 
del af det har også med sik
kerhed at gøre. Du skal lære 
om søvejsregler, farvandsaf
mærkning, lanterneføring og 
skibssignaler (min kommentar: 
det skulle du vide i forvejen, 
på langtur: hold dig langt væk 
fra store skibe hvadenten de 
trutter een eller to gange). 
Om søkort (du er fladvands
skipper, du skal tage pejling 
af kystlinien og ikke af koste 
og sejlrender). Du skal lære 
om materieilets behandling, 
styreteknik (bør kendes i for
vejen) . Om kort og kompas, 
planlægning af langturen, mad
lavning og knob (min kommen
tar: lav dog et langturskursus 
for alle og gør LS-kurset mere 
koncentreret) . 
I det foreslåede kursusforløb 
er der afsat 5% af tiden til 
den primære sikkerhed. 
Tilbage til sikkerhedsfiloso
fien: det er hel t klart, at 
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den blotte tilstedeværelse af 
L-reglementet og LS-systemet 
har været med til at gøre 
ulykkesfrekvensen for vor 
sport minimal i forhold til 
den der gælder for danskernes 
fri tidsaktivi teter på søen i 
al almindelighed. Men det kan 
blive bedre. 
Det er helt fint, at kurset 
Sigter på at undgå kollisioner 
med andre fartøjer eller un
dersøiske forhindringer, men 
det primære er nu det faktum 
a t man på en langtur ufor
varende kan komme ud for vejr 
og sø, der er hårdere end godt 
er. Og på det punkt synes jeg 
at LS-kurset er for svagt. Der 
er helt væsentlige forhold, 
der ikke eller kun perifært er 
omtalt. 

l. Der er meget stor forskel 
på sØdygtigheden af en 2-åres 
og en 4-åres inrigger. I de 
sidste 50 år er der kun sket 
ganske enkel te dødsulykker med 
to-åres, mod ca. 15 i fire
åres. 

2. Langture før l. maj burde 
være forbudt p.gr.af vandtem
peraturen. Vi gamle husker 
endnu, at fem Bogense-roere 
omkom på en tur til Æbelø 
sidst i marts. 

3. En af de store farer for 
alle småbåde er bundgarn, der 
sætter sig fast mellem ror og 
køl. Det tegner sig for i al 
fald een alvorlig roulykke. 
Alle både på langtur bør have 
afvisere, det er forholdsvis 
let at lave, f .eks. ved at 
forlænge kølskinnen 10 mm ind 
under rorpinden. 

4. Et vigtigt trick til at 
undgå at en bølge slår ind 
over rælingen er at styrmanden 
"vipper" båden ved at tage fat 
i rælingen med en hånd i hver 
side. 

5. Efter L-reglementet: "båden 
må ikke være længere ude end 



at mandskabet kan bjerge sig 
selv og båden". Det er klart, 
men hvordan gør man det, når 
der ikke er hjælp i nærheden, 
og hvornår? Enten Øser man 
båden og ror videre til nær
meste havn eller læsted, eller 
også lander man båden før det 
er for sent, f.eks. når der er 
tre bord vand i båden. En så
dan båd kan man ikke løfte, 
specielt ikke hvis man lander 
på en stenet kyst med bræn
ding. Man bØr heller ikke for
søge, man står ikke sikkert på 
runde sten og det er ikke 
smart at få 300 kg båd ned 
over benene. 
Enhver langtursbåd bØr af sik
kerhedshensyn være forsynet 
med en bådrulle, og ved en 
tvangslanding bØr styrmanden i 
god tid sørge for at få pØllen 
pustet op og at alle har vade
sko på og iØvrigt briefe mand
skabet. Jeg har selv landet en 
båd i brænding på under et 
minut, godt nok uden vand i 
båden og med to pØller. 
røvrigt har jeg gjort det til 
en vane i hårdt vejr konstant 
at holde øje med kysten for 
eventuelle landingsmuligheder. 

6. Der er almindelig enighed 
om at de såkaldte kæntrings
øveiser er et vigtigt led i 
LS-kurserne (for mig det abso
lut vigtigste). Jeg har aldrig 
hØrt om at en to-åres inrigger 
er kæntret, medmindre der sker 
noget hel t ekstraordinært. Som 
da nogle roere trådte på ræ
lingen i stedet for kØlen un
der nedstigning i båden. Når 
en båd er bordfyldt, dvs 6-7 
bord vand, er den ustabil, 
nærmest som en træstamme. Så 
kæntrer den nemt og er ret nem 
at vende på ret kØl igen. Det 
er altså bordfyldningen der er 
problemet. 
på kurset blev der vist en 
udmærket filmoptagelse af en 
kæntringsøvelse som demon
strerer mange af de væsentlige 
elementer ved et sådant uheld. 
Den gør meget ud af en smart 
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metode til at få vendt en kæn
tret båd og samtidig få en 
mand op i båden, så han kan 
komme i gang med at øse . Det 
kan nu gøres på flere måder. 
Men to væsentlige punkter er 
ikke fyldestgørende demon
streret. 
Man må gå ud fra, at der i en 
sådan situation er temmelig 
hØj sø. De to i vandet kan 
selvfølgelig holde bådens 
stævn op mod sØen, svømmende, 
een i hver side af båden. Vel, 
det ville man nu hurtigt finde 
ud af er nødvendigt. Hvad vær
re er: på filmen ser man ro
eren (i smukt vejr) i den 
bordfyldte båd Øse med sindige 
tag med et af DFfRs autori
serede Øsekar. Lænset vand pr. 
tag: 0,5-1 liter, frekvens: 1-
2 sek. pr. tag, volumen der 
skal øses: op mod 1000 liter. 
Værsgo å regn. Jeg vil tro at 
de søer der slår ind over en 
lavtliggende båd rigeligt mod
svarer denne øsekapaci tet . 
Foreholdt dette svarede kur
suslederen, at man jo kunne 
bruge sin langtursspand, den 
som nogle roere opbevarer de
res værdigenstande i for at de 
ikke skal blive våde. Så vil 
jeg hellere anvende et af de 
opvaskefade, som efterhånden 
er blevet stardard på DSRs 
langtursbåde. r al fald er 
øsekapaci teten et punk t, der 
ikke må negligeres. 

Katastrofesituation eller ej: 
man bØr ofre mere opmærksomhed 
på mulighederne for at lænse 
båden. Det gjorde Mogens med 
pumpen, da Ormen var utæt. Jeg 
kan også anbefale 1/3 skumma
dras. Indpakket i plastic er 
den fortrinlig som sæde, og 
uden indpakning er den meget 
effektiv som Øse (hvis båden 
ikke netop er bordfyldt). 

Efterskrift: som afrunding vil 
jeg sige, at en to-årers in
rigger er et utroligt sødyg-



tig t fartØj når den bliver 
behandlet nogenlunde fornuf
tigt. 
Man bØr ikke basere sin sik
kerhedsfilosofi på at båden 
går under, men at dette ikke 
må ske. 
Man bør arbejde så meget med 
bordfyldningsØvelser at man 
føler sig nogenlunde herre 
over situationen. Hvis så det 
utænkelige alligevel sker, har 
man en god chance for at undgå 
den panik som i en sådan situ
ation let bliver katastrofal. 

Mikkel 

I 
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NYT FRA 
KØKKEN

REGIONERNE 

De sidste par måneder har maden tirsdag 
og torsdag været lavet af den samme kok. 
Hun hedder Dorte og er ikke medlem. Hun 
er hyret til at stå som stabiliserende faktor 
i køkkenet, indtil videre alene. 

Dorte har nu ikke tænkt sig at lave mad 
alene til de 60 - 70 mennesker, der kom
mer og spiser i de mest travle perioder, så 
på et tidspunkt, når madlavningsordningen 
igen er kommet på fode, vil hun stå de 
kokkerende medlemmer bi med råd og dåd 
og bl. a. organisere, at køkkenet bliver 
gjort rent, der bliver vasket op o.S.V. sidst 
på aflenen (af vagthavende medlemmer) . 
Barvagten kan jo ikke overkomme det hele. 

Følg med på opslagstavlen og her i bladet, 
hvor Køkkenudvalget vil meddele, når der 
alter bliver lejlighed til at lave mad for os 
andre. 

l' 



EFTERLYSNING 

Lørdag d.17.10. i forbindelse med standerstrygningen forsvandt 
klubbens blå logomåtte, som normalt ligger foran hovedtrappen ved 
indgangen. 
Det kan kaldes simpelt tyveri, dårligt kammeratskab eller en for 
grov spøg forårsaget af en brandert. 
Never mind - jeg ønsker straks måtten tilbage. Den er sikkert 
flot som sengeforligger, vægtæppe eller lign., men eventuelle 
gæster må formodes at undre sig såre over, hvor den kommer fra. 

Husforvalteren 

MOTION+ 1992/93 
Mandag d.S. oktober var der møde om 
MOTIONt og hvad man skulle dyrke af af 
aktiviteter i den kommende vinte(sæson . 

Instruktionsudvalget ved Professor Michael 
Hansen vil stå for festlighederne i det 
mindste til næste standerhejsning. lndlil 
videre er følgende lagt fast: 

MOTIONt gymlUlstik mandag aften i l ~ 
time fra k!. 18.30. Gymnastikinstruktricen 
vil da netop have varmet op med kaproer
ne. 

MOTION t roning lørdag kl . 13.00 (s~mme 
tidspunkt, som bådvedligeholdelsen). Her 
vil der være mulighed for at ro, sålænge 
delle kan lade sig gøre og der er nogen, der 
har lyst. Ellers kan man trække sig inden
døre til robassin og roergometre og prøve, 
hvordan det er at træne regelmæssigt med 
sådanne indretninger. 

Er der nogle, der har lyst at dyrke lidt 
motiont træning på egen hånd, kan træ
ningsprogrammer fås ved henvendelse til 
undertegnede. 

Bjarne Engell 

The nighlmare ol a beginner-rower. 

- "Keep thaI inside shou/del' dawn. numoel" one ! " 
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Egyptian Postcards #5. 

Torsdag 30.01.92. 

AI-salatu khayrun min al-nawm ! 
(Bøn er bedre end søvn) 

Niels 

Klokken er 5:15. Toget mmler tungt ud fra banegClrden i El Mirrya. Der var væltet et 
godstog længere fremme ad banen. Der kommer aJter liv i toget efter 5 timers ophold. 
Den uophørlige strøm af sælgere tager lil igen: bisquits, nøgleringe, sodavand eller vanne 
kogte majs. Jeg opgiver aJ sove mere. 

Klug slod af i Quena iglir aftes. Jeg er pli vej hjem via Cairo. De andre fortsætter i 
næslen 2 uger endnu. Med koranen kimende i øret sidder jeg og lænker tilbage på de 
sidste 2Y2 uge. Og pli drengen fra benzin/anken Hans bøn blev hørt. Mens jeg sidder og 
blunder i mørket, dukker billeder op for mit UuJre øje. 

Jeg ser billeder fra en usædvanlig vellykket tur, hvor kammeraJslwbet fungerede fint. 
Hele holdet arbejdede konstant målrettet pli at gennemføre projektet, og det er mit 
indtryk, aJ alle var i godt humør og nød turen. Det skyldes ikke mindst Michaels store 
grundige forarbejde. Det skal han have tak for. 

Jeg genkalder et billede af generalkonsulens slaivebord i Alexandria. Amr El Naggar 
gjorde et solidt arbejde for os. Og jeg husker billeder fra Cairo Police Rowing Club, hvor 
oberst Tarek fungerer som en slags leder for det ægyptiske landshold i roning. Det er 
lykkedes os at fl1 nogle uvurderlige kontakter i Ægypten. Blide konsulen og obersten var 
særdeles kompetente i deres job. De forstod at hjælpe og handlede med stor sikkerhed 
og præcision. Vi er dem dybt taknemmelige. Uden deres hjælp var ekspeditionen vist 
aldrig lykkedes. 

Det er morsomt aJ sidde og tænke tilbage pli de forestillinger, vi gjorde os inden afrejsen. 
Vi blev vaccineret mod meningilis, leverbetændelse, tyfus og stivkrampe og fik piller mod 
malmia. Vi medbragte penicillin og mavepiller i store mængder. Og der var da heller 
ingen, der blev syge. Vi medbragte lan$e gummistøvler og et par waders for at beskytte os 
mod bilhaniose. Og vi medbragte bjerge af Mikropur tabletter til at desinficere vand 
med. Vi havde nødrationer med til mindst fem dage - og jeg vil nok opfordre andre lil aJ 
gøre det samme; men begrundelscn skal være rimelig og fordomsfri. For eksempel er del 
uhyre sjældenJ, at man langs Ni/clI befinder sig et sled, hvor man ikke kan købe vand. 
Vi har ikke bmgt en eneste Mikropur tablet! Nok er Ægypten et uland, men man kan 
allid købe det, man har brug for. Hvis man bare tænker sig en lille smule om, så går det. 
Det skortede heller ikke pli advarsler fra vore omgivelser inden afrejsen. Vi blev advaret 
mod slanger, vandfald, krokodiller, kviksand, ubeboede sumpomrmLer og vilde 
røverbander. Istedet mødte jeg kun venlige og hjælpsomme mennesker og storslået 
natur. 

Jeg sidder allerede og tænker på en geniageIse - 0$ hvis nogen skulle være interesserel så 
vil jeg pli hele Ni/-gruppens vegne sige: 'Tag af sted! Det bliver en pragtfuld og helt 
uforglemmelig fur': Og hvis nogen vil have gode rlid, så vil vi gerne hjælpe. Jeg er sikker 
på, at vi alle selv ønsker endnu en gang aJ ro på Nilen. Nilen, der bare er det skønneste 
langturs rovand, man kan forestille sig. 

Således halvsovende ankommer jeg til Cairo. Solen skærer i øjnene. Cairos virkelighed 
kasler sig med el drøn over mig. Jeg gClr direkte over til hotel Fontana og lager bad, 
inden jeg begiver mig ud i bazaren. 
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TIL EFTERTANKE VEDR. LANGTURS
RONING 

Vi er heldigvis mange DSR ro
ere som tager på langtur, og 
det skulle vi gerne have mu
lighed for osse fremover. Der
for er det vigtigt at vi alle 
hjælper til med at opretholde 
DSRs gode omdømme. 
Imidlertid er vores renomme i 
mange roklubber begyndt at 
smuldre lidt, ja faktisk så 
meget at jeg har modtaget mel
ding fra Dansk Forening for 
Rosport, at man har overvejet 
at fratage DSR retten til at 
låne de udstationerede både 
rundt om i landet. 
Arsag: Der har været flere 
alvorlige klager over hvordan 
DSR langtursroere opfØrer sig 
og behandler materiel. Den 
mest alvorlige sag er en klage 
over et hold DSR roere som 
lånte materiel i Rudkøbing. 
Her brugte mandskabet på turen 
3 helt nye veste som fendere, 
således at disse blev ødelagt. 
Samtidig - lyder beretningen -
ignorerede roerne gode råd og 
vejledninger inden turen fra 
den stedlige repræsentant, og 
klubben følte sig til grin for 
DSR roerne, som tilmed efter
lod nyt materiel ødelagt. 
l Dragør roklub er der kommet 
en indberetning om at et hold 
DSR roere har ramponeret dele 
af klubbens nye køkken ved at 
benytte det helt nye køkken
bord som skærebræt, samt taget 
klubbens nye hynder udenfor på 
græsset så de blev misfarvede. 
Dragør Roklub har indtil for 
få uger siden overvejet om DSR 
fremover skulle have adgang 
til klubben. Jeg har fået "ra
get gløderne ud af ilden" så 
vi også fremover kan komme til 
Dragør, men det var tæt på. 
Derudover er der diverse kla
ger indberettet til DFfR, at 
DSR roere - uforsætligt - mis
ter materiel på ture og trans
porter. r-1dteriellet er i de 
enkelte tilfælde blevet er
stattet, men det opfattes af 

DFfR som sløset omgang med 
lånt materiel. 
Vi er mange langtursroere som 
benytter andre klubber rundt 
om i landet, og det skulle vi 
gerne kunne blive ved med. 
Derfor er det vigtigt at alle 
opfører sig korrekt og ikke 
laver dumheder. 
Jeg vælger at tro at det selv
følgelig er utilsigtet dumhed 
at ovennævnte forhold er sket. 
Men dumhed skal alligevel ikke 
være en undskyldning der i 
sidste ende osse skader hele 
klubben som sådan. 
At ganske få opfører sig skam
meligt eller usolidarisk ved 
at skade DSR og resten af 
langtursroerne er ikke to
lererbart, og der vil nu som 
fremover blive taget forholds
regler som kan forhindre den 
enkelte i at skade sin klub. 
Udover evt. erstatningsansvar 
kan det komme på tale at den 
ansvarlige styrmand for en 
sådan tur mister sin langturs
styrmandsret. 
Jeg er meget ked af at skulle 
levere denne opsang, men det 
har desværre været nødvendigt. 
Efter en alvorlig samtale med 
Landsudvalget for Dansk For
ening for Rosport (DFfR) er 
forholdet vedr. de udstatio
nerede både afklaret og vi kan 
stadig låne disse. Men vær 
fremover - som altid - opmærk
som på, at omgås den enkelte 
materiellet skødesløst, kan 
vedkommende skade ikke blot 
sig selv, men hele DSR. 
Heldigvis respekterer og over
holder de allerfleste i DSR 
disse forhold og Hurra for 
det, selvom det burde være en 
selvfØlge. For at tage på 
langtur er dejligt, og det er 
så let at overholde de rela
tivt få regler der er for om
rådet. 

Lasse Wredstrøm 



EN OPSANG FRA KØGEMESTEREN!!! 

Fredag d. 23/10, var der nogle nye styrmænd, der havde taget 
initiativ til at genopfriske FREDAGSBAREN! 
Her blev solgt diverse mærkelige drinks, bajere og så var der 
mandestrip! 
INGEN KOMMENTARER! 
Grunden til at også jeg var at finde blandt den store skare af 
folk, var for at forberede en frokost, som DSRs bestyrelse skulle 
have med i Gåsehuset om lørdagen. 
Da jeg lørdag morgen kl. 7.45 mødte op i DSRs kØkken for at pakke 
frokosten, ventede en overraskelse mig! 
Mine anretninger, som stod i køleskabet, var formindsket til 1/4! 
Jeg blev mildest talt PISSESEUR ! 

Til jer som åbenbart har fået en rigtig GOD NATMAD (røget 
laks/ål), vil jeg blot sige: 
DET HER ER TARVELIGT OG MEGET UKAMMERATLIGT GJORT! 
- og til jer andre klubmedlemmer vil jeg for en ordens skyld 
nævne, at INGEN har ret til at tage noget i køleskabet, som ikke 
vedkommer dem selv! 
Jeg synes det er så groft gjort, at jeg endda overvejer at sætte 
hængelås på. Men jeg vil samtidig også være den første til at 
sige, at det er ærgerligt hvis tingene skal udvikle sig i den 
retning. 

TÆNK FREMOVER pA DINE RO-MEDMENNESKER I KLUBBEN! 

Susanne Agersnap. 

ABNINGSTIDER I BAREN. 

Mandage: 18.30-20.30 

Tirsdage:19.00-ca.22.00 

Onsdage: 18.30-20.30 

Torsdage:19.00-ca.22.00 

OBS! 
Der kan KUN kØbes mad tirsdage og torsdage. 
Pris: 25,- ( Husk at tilmelde jer på listen i baren). 



Egyptian Postcards # 6. Niels 

Lørdag 1. 2. 92. 

Ashraf og jeg var ovre i "De dødes By'; da sandstonnen begyndte. Halt ville have vist 
mig et tæppe, der var grønt, når man så det fra den ene side, og rødt fra den anden. Vi 
lagde Mamluk-kongens kranium fra os og løb ned lil holdepladsen, hvor vi hoppede pc1 
en bus i fanen, slingrede gennem trafikmylderet og endte tilbage i bazaren 

Vi gik gennem de smalle gyder. På et hjørne lå den statslige kryddeributik Jeg smagte 
flere eksotiske krydderier og købte noget Ambra, som er en slags universel namnnedicin, 
tror jeg nok, som man med en finger smører bag underlæben og skyller efter med 
.,koldvamu vand. Vi gik ned lil håndværkerne, der laver æsker belagt med perlemor, 
kamelknogler og bøffelhorn Materialerne skæres i små trekanter og lægges i sirlige 
orientalske mønstre. VI så jlere hundrede æsker. Ashraf viste frem. Derefter begav vi os 
længere ind i bazaren. Og der, dybt inde iCairos bazar, langt fra de almindelige turisters 
veje, omme j en baggård og nede under disken, der ligger stødtænderne fra Afrikas sidste 
elefanter. De får indlagt sølvtråde og jadesten, eller de drejes til tynde stokke. To fattige 
benskærere sad stolte og viste deres arbejde frem. Det er vor tids 1001 nat. 

Cairo lå nu indhylder i en tæt tåge fra den tiltagende sandstorm. Længere oppe ad Ni/en 
i nærheden af El Wasta blæste en rude ind over passagererne i det lokale tog, kun el 
enkelt sæde fra Michael og Gitte. Inde i El Wasta, på jlodpolitiers station, var Klug 
næsten færdig med at drikke morgenkaffe, og sad nu og fumlede med chefens 
tjenestepistol Soldaten overfor pudsede tilsyneladende uforstyrret videre på sil gevær. 
Ude p& Øen havde Birger, Lars og KriSlin travll med at stuve de sidste teltstænger og 
kogegrejet i Svanle og satte derefter skyndsomst kursen mod El Wasta. 

Efter Quena skiftede roturen karakter. Hetfra til Cairo var der kun 7 deltagere tilbage. 
Elaperne blev længere og komforten reduceret. Nedre Ægypten er ikke nær sa "turistel" 
som øvre. De, der roede, overnattede oftt'SI i lelt ptJ en ø i Nilen, hvor del er leltere at 
tænde btd og lave mad uden at skabe cl større opløb af tilskuere. Idag sla,lle holdelI/! 
skifte i El Wasta. 

P& en eller anden måde lykkedes det altid at finde hinanden igen. Således også ulag, 
selvom vejret nu lam tillod et udsyn på under 100 meter. Sandet og sollyset skabte en gul 
tåge der lagde sig over alt. Omringet af j7ere hundrede nysgerrige "hjælpere" fik det nye 
hold endelig bakset bagagen i båden. Rptjenten vadede mndt meJ. sit nYPudsede våben 
og holdt de allermest ivrige og langfingrede hjælpere lidt pil afstand. Flodpolitiellovede 
eskone af deres patruljebåd, men lige 511 snM Svante var forsvundet i sandfoget, glemte 
de det igen. 

Ude pa jloden roede Michael, Klug og Gille stædigt videre, godt langt inde i læ af 
bredden. De undrede sig lidt over at vejret også kunne vise sig fra den barske side. Men 
hva', det var jo næsten som efterår hjemme på øresund. Blot med den forskel al hue og 
halstørklæder nu skulle beskytte mod fygende sand. Bølgeme slikkede hØjt op ad sideme 
på Svante, der kun kom langsomt fremad Udsynet svandt undertiden til under halvtreds 
meter. Det var umuligt at skimle den modsatte bred eller at orientere sig blot 
nogenlunde. Det var bare med at ro indtil en velegnet lejrplads dukkede op længere 
fremme. Det gjorde den da heldigvis også efter 6-7 timers ensom roning. Henunder aften 
landede de sikkert i læ af en af de utallige pwnpestalioner, der ligger langs Nilen. 

Det viste sig, at dagens sand,torm havde været den voldsom~le i de sidsle par linier. Det 
var mt'lske Ilrsagen til at patruljeMden holdt sig inde. 
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ET SURT OPSTØD OG NOGET OH 
LANGTURE 

AF LASSE WRED=STRØH 

At tage på langtur forudsætter 
ofte at der er arrangeret en 
langtur af andre på forhånd . 
De sidste tre måneder har der 
faktisk været langture, til
rettelagt og arrangeret af 
Langtursudvalget . Turene var 
planlagt til bl.a. at gå til 
Saltholm, en rotur omkring 
Hven, en tur til Flakfortet i 
forbindelse med en koncert, 
samt andre ture. 
Men desværre glemte redaktio
nen for bladet at få artikler
ne med. Første gang ændrede 
man datoen for bladets dead
line - men glemte at give be
sked til undertegnede. så bla
det var gået i trykken, da 
artiklerne forelå. 
Anden gang glemte man direkte 
indlæggene, da bladet skulle 
trykkes. Og i det næste blad 
glemte man - igen - at bringe 
en forklaring og en ny arran
gementsliste, som ellers lo
vet. 
Jeg har modtaget en uforbehol
den undskyldning fra redaktri
cen ( tak for det), men det 
ændrer jo ikke fakta, at mange 
roere som havde lyst til en 
eller flere langture ikke fik 
besked i bladet om at der VAR 
planlagt langture. 
Jeg har selvfølgelig været 
ærgerlig over det skete, men 
det ændrer jo ikke noget. 
Til glæde og gavn for alle 
håber jeg derfor at diverse 
forhold fremover bliver mere 
stabile for redaktionen. Dette 
vil både fremme roernes - ikke 
mindst langtursroernes- mulig
hed for ture, men vil osse 
forebygge sure, men alligevel 
venligt mente opstØd som nær
værende indlæg. 
Det skal for en ordens skyld 
nævnes, at redaktionen (1 det 
mindste) i ekstraudgaven for
nylig huskede at nævne lang
turene ... men alligevel. 

REVIDERET 
GYMNASTIK

PROGRAM 
1992/93 

På grund of lidI mærIcelige oplysninger Iii 
reåoktiOnen var gymnastikprogrommet i 
særnummeret lidt upræcist. Vi viser nu det 
reviderede program og hvis det heller iUe 
passer, kommer ået helt rigtige ,. næste 
nummer. 

AILså: 
GYMNASTIKPROGRAM 1992/93 

Mandag 
17.00 - 18.30: Maibrirr Møller. 

Gymnastik kun for 
KAPROERE 

18.30 - 20.00: M;tibriU Møller. 
MOlion+ 

Tirsdag 
17.00 - 18.30: ASbjørn Torp 
19.00 - 20.30: Ulla Mclamies 

Onsdag 
07.00 - 08 .15 : Hanne Pedersen! 

Asbjørn Torp 
17.00 - 18.30: Beujna Wende\bo 

Low impacl aerobics 
18.30 - 20.00: Bettina Wendelbo 

High impact aerobics 

Torsdag 
17.00 - 18.00: Hanne Pedersen 

OLD BOYS 
18.00 - 19.30: Hanne Pedersen 
19.30 - 21.00: HaJUle Pedersen 

Fredag 
07.00 - 08.15: Hanne Pedersen! 

ASbjørn Torp 
17.00 - 18.30: Bettina Wendelbo 

Aerobics. 



KLUB
MESTERSKABER-

1992 
P.g.a. bladets forsinkede udgivelse kom 
annonceringen af kJubkaproologeo 1992 
for sent ud til de mange medlemmer. En 
del var alligevel mødt op for at overvære 
kappestriden mellem de, der havde skrevet 
sig p~ listerne i Slyngelstuen. 

Mogens Haut havde målt banen op på et 
kort og hævder stædigt, at der er 850 meter 
fra det røde fyr ved Færgehavn Nord og 
ind til indsejlingen til Kalkbrænderihavnen. 

Første løb var 2-Arers/herrcr/inrigger, hvor 
tre hold stillede op. Ifølge den ikke ganske 
pAlidelige t ilmeldingsl iste var det 

Hold l : 
Kaspar Haagensen og Anders Brems med 
Sigurd som cox 
Hold 2 : 
Ulrik Bang og Birger Lund Rasmussen 
med Anne som cox 
Hold 3 : 
Ole Rasmus og Jacob med ukendt cox 

Efter et brag af et løb kom bådene i mål 
som perler på en snor i ovennævnte ræk
kefølge, første hold i tiden 3.50 min. 

N æste løb var kajakkerne, hvor deltagerne 
kom i mål i denne rækkefølge: 

Karsten Munk, Arvid Jaeobsen,Anders 
Føyn, Niels Marker, Bente Thaistrup (pad
lede med ny, højteknologisk, topskruet 
letvægtspagaj) og Karen Brems Føyn. 

Der havde kun tilmeldt sig et hold tilløbet 
i 4-årers/damer/inrigger, så det ene her
rehold tog ud for at give dem lidt mod
stand. 
Dameholdet var Kirsten Brand,Birgitte 
Tihl, Lisbeth, Natali Box og Anne som 
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cox. Dameholdet havde trænet inden og 
viste fin teknisk roning. Desværre kunne de 
ikke helt følge med tonse-roerne i herre
båden, der vandt i 3.46 min et par båd
længder foran damerne. 

Næste løb var plast-singlesculler/herrer, 
hvor Anders Brems og Kaspar Haagensen 
var de eneste på banen i Ksi og Psi. Vejret 
var fint til scullerroning og der var ikke for 
mange motorbAde. Kaspar førte klart de 
første 700 m men holdt s1l op med at gøre 
mere ud af det, angiveligt p.g.a. et defekt 
spænd holdt. Anders, der buldrede i mål 
som vinder i tiden 3.13 min., påstod se
nere, at sAdan siger Kasper altid, når han 
går død og Anders vinder. Hvad skal man 
nu tro? 

4-årers/Herrer/inrigger havde deltagelse fra 
to hold: 
Hold l: 
Troels FIeehenstein, Lars Kroman, Mikkel 
Buchter og Peter Ulf med ukendt cox. 
Dette hold havde allerede roet fra damerne. 
Hold 2: 
Ulrik Bang, Ole Rasmus, Birger Lund 
Rasmussen og Jacob, også med ukendt cox. 
Alle havde "varmet op" i 2-årc:rs løbet. 
Hold 2 vandt i 3.35 min med hold 1 en 
b~dlængde efter. Taberne havde altså roet 
hurtigere end da de roede mod damerne. 

Damer/Plastsingleseuller, et improviseret 
kaninløb blev vundet af Anne foran Lis
beth, uden at nogle af dem var i vandet 
undervejs. Det kunne godt ses, at Anne 
havde været med på Hjelmsjo. 

Dagens klimax var matchen mellem vores 
nye dObbelt-gig-firer Mjølner og vores 
gamle, ny-reparerede Ormen. I Mjølner 
sad Susanne Agersnap, Bente Thaistrup, 
Michael Hansen, Anders Brems (Stroke) og 
Kasper Haagensen (cox). I Ormen sad 
(vistnok) Christian Pedersen, Thomas 
Hansen, Kasper Mortensen, Tine Erecius, 
Ole Karstensen, Bo Rasmussen, Jan Søren
sen, en ukendt og Mogens Haut som cox. 



Mogens havde ellers siddet i dommcrb~den 
og startet løbene, men dette ansvarsfulde 
hverv var overdraget formand Henning. 
Efter en god start, hvor b~dene fulgtes 
pænt ad, stoppede Henning løbet lige efter 
indsejlingen til lystbådehavnen. Årsagen 
skulle være en materiel fejl i Onnen. P~ 
trods af højlydte protester fra Mjølners 
besætning blev løbet efter fejlens udbedring 
startet samme sted, som det blev stoppet, 
og med b~dene p~ linie. Deres udsendte 
havde haft ~ndsnærværelse nok til at starte 
og stoppe stopuret p~ de rigtige tidspunk
ter, så det kan hermed slås fast, at M,iruru:r 
kom i mål i tiden 2.43 min med Onnen ca. 
IO meter efter. Da så de unge roere foran 
Mogens også lidt brugte ud. 

Resten af dagens begivenheder drejede sig 
mest om et nordisk Veterinær- og Land
bohøjskole-træf, som ikke havde andet 
med DSR at gøre end at de meget passende 
benyttede vores b~de og iblandt ogs~ vore 
styrmænd. 

Ind imellem blev der plads til en uofficiel 
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kajak-revanche, idet en vis Leif Werborg 
var kommet for sent til den officielle del. 

Deltagerne var Karsten Munk, Anders 
Føyn, Leif Werborg og Arvid Jacobsen. 
Karsten padlede stille og roligt hjem til 
klubben efter start. De øvrige tre padlede 
afsted i et meget spændende opgør, som 
Arvid vandt. Anders sørgede for, at Leif 
ikke blev helt deprimeret. 

Som rosinen i pølseenden roede to kanin
herrehold 2-årers inrigger. Deltagerne var 
p~ hold l : 
Kasper Mortensen, Jan Sørensen og Tho
mas Hansen og 
hold 2: 
Christian Pedersen, Jacob og Tine (co x). 
Hold 2 vandt sikkert. 

Således endte alt godt, også den efterføl
gende høstfest, selvom den svigtende for
annoncering i bladet nok havde forårsaget 
et lavere deltagerantal end forventet. 

Bjarne Engell 



UNIVERSITETS KAPRONING ~ DELFT. 

Turen startede torsdag den 24. sep. kl. 21:00, hvor bussen 
kØrte fra Danske Studenters Roklub. Vi var g herrer- og g dameraere 
+ l reserve og 2 trænere, så der var masser af plads i bussen. 

Den første del af turen gik med at forsyne sig med slik 
og drikkevarer på færgen, så der var noget hygge til de vid1ofilm, 
som vi ville se. Det meste af turen gennem Tyskland og Holland 
foregik nu med at sove. 

Vi var i Delft om morgenen, hvor der blev taget godt imod 
os med morgenmad, kaffe og godt humør. Efter morgenmaden blev 
herrerne logeret ind på roklubbens øverste sal, hvor der lige 
akkurat var for lidt senge, så der var to, som måtte sove på 
gulvet. Efter vi havde fået sat tasker og soveposer på plads, 
tog vi træningstøj på og gik ud for at rigge bådene til sam~en 
med damerne. Begge hold fik roet en gOd og flot tur på kanalen, 
hvor det hele skulle foregå. Efter roturen og badet blev vi 
proppet ind i to minibusser, som kørte damerne hen, hvor de 
skulle bo. Bagefter blev vi vist rundt i Delft, som i øvrigt 
er en smuk by. Dagen sluttede med endnu en rotur og aftensmad 
sammen med alle de andre nyankomne roere. 

LØrdag morgen stod vi op og spiste morgenmad. Bagefter 
iførte begge danske hold sig kampuniformerne og gik på vandet. 
Dette var en ny og spændende måde at ro kaproning på. Alle herre
og dameotterne skulle gå på vandet samtidig og ro ned bag startlinien 
og vente på at blive kaldt frem til start. Det viste sig at 
være en langsommelig affære, idet der kun var plads til to både 
ad gangen på den smalle kanal. Efter første heat, hvor alle 
både havde roet på tid, lå den danske dameotter på en klar første
plads. Herreotteren lå på en tredjeplads tIe sek. efter nr. l. Andet 
heat blev afviklet få timer efter. Damerne fortsatte succesen 
og vandt endnu en gang. Herrerne roede også et godt lØb og lå 
nu på en samlet tredjeplads. Damerne var i den samlede tid nu 
20 sek. foran nærmeste modstander. 

Senere på eftermiddagen skulle der roes om 1.& 2. pladserne 
og om 3.& 4. pladserne. Det var herrerne først. Vi skulle ro 
om 3.& 4. pladserne. Efter to hårde indledende heat var der 
ikke meget power tilbage, så det blev til en 4. plads. Dette 
resultat var trods alt over forventning. DerpA blev det damernes 
tur. De var efter de to indledende heat klar storfavorit. Damerne 
gjorde det og~å fantastisk godt, og de vandt sikkert. Jeg vil 
slet ikke nævne, hvor langt det andet hold var efter dem, men 
det var LANGT. Om aftenen var der arrangeret middag og fest 
i roklubben. 

Søndag morgen pakkede vi vores ting og spiste morgenmad. Så 
var det ellers ind i bussen og hjem mod Danmark. Efter nogle 
få timers kørsel begyndte folk at vågne op, det gjorde stemningen 
også. Vi ankom til DSR kl. 22 søndag aften. 

Jeg vil gerne slutte med at sige, at det er den bedste 
måde jeg nogensinde har afsluttet en sæson på, og jeg tror ikke, 
jeg kun taler for mig selv. så hvis der en anden gang kommer 
et lignende arrangement, så tag og meld jer til. 

Thomas 
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AFHOLDELSE AF LANGTURS STYR
HANDSKURSUS 

I sidste blad nævnte jeg, at 
der ville blive afholdt lang
tursstyrmandskursus i novem
ber. Kurset vil blive afholdt 
i weekenden 21_ -22. november 
som intensivkursus_ Dette i 
stedet for at afholde kurset 
over 5-6 aftener_ 
Kurset løber lørdag 9_30 til 
ca_ kl_ 21, og søndag 9.30 til 
ca _ 20 _ Forplej ningen afholdes 
af klubben. men deltagerne 
bedes selv sørge for drikke
varer_ 
Der vil blive gennemgået emner 
som: langtursreglement, styr
mandens ansvar og pligt, ma
teriellet og dets behandling, 
planlægning af en langtur, 
styreteknik, vind og vejr, 
søsikkerhed. førstehjælp, mil
jøbeskyttelse og lejrkul tur, 
søvejsregler, farvandsafmærk
ninger, knob og stik, kompas
set, søkort m.v. 
Undervisningen varetages af 
uddannede undervisere, og un
dertegnede er kursusleder. 
Retningslinier for hvem der 
kan komme på kurset: 
Dette kursus er det første i 
en række af to, hvor der evt. 
kan etableres et tredie, hvis 
interessen og forudsætningerne 
er til stede. Der er plads til 
12 deltagere pr. kursus, og 
det er derfor vigtigt, at du 
møder op, hvis du er optaget 
på kurset _ Der er mange om 
budet, så optag ikke unØdven
digt pladsen for en anden. 
De 12 del tagerpladser besættes 
ikke ud fra hvem der først 
henvender sig eller skriver 
sig på listen, men der optages 
primært roere som har været på 
adskillige langture_ Hermed 
menes mindst :J weekendture, 
samt mindst een tur af en uges 
varighed eller mere. 
Skulle der være flere end 12 
med disse kvalifikationer, 
vælges ud fra hvor mange ture 
den enkel te ansøger har del ta
get i, af hvilken varighed de 
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har være t, samt hvor længe det 
er siden. Den sidste langturs
erfaring skal således ikke 
ligge flere år tilbage. 
Det må forventes at flere kom
mer til at gå forgæves mht 
kurset i november; disse navne 
vil komme på venteliste og får 
en chance ved evt. afmeldin
ger. Har man skrevet sig på 
novemberkurset uden at blive 
optaget, skal man skrive sig 
p6 igen til foråret, hvor næ
ste kursus afholdes. Ingen 
overgår automatisk ved afslag 
i november til næste kursus. 
Dette for at forhindre at nog
le skal føle sig forbigået. 
Har du allerede gennemgået 
kurset, men ønsker at genop
friske enkelte punkter, kan du 
kontakte mig, således at der 
på et senere tidspunkt evt. 
kan etableres et egnet kursus 
desangående_ 
Det skal understreges, at 
selvom man har deltaget i et 
L-styrmandskursus, er man ikke 
automatisk L-styrmand_ Man 
skal derudover aflægge kæn
tringsøvelse i DSR-regi. Lige
ledes skal den enkel te, før 
godkendelse som L-styrmand, 
planlægge og gennemføre en 
weekend-langtur i klubbens re
gi, som en slags praktisk de
monstration af at man har for
stået kurset og kan bruge den 
gennemgåede teori i praksis. 
Man skal gennemføre dette som 
leder, men med en godkendt L
styrmand som ansvarlig. Først 
efter gennemførelsen af oven
nævnte tur, kæntringsøvelse, 
og selvfølgelig kurset, kan 
man komme i betragtning som L
styrmand. 
Det skal for en ordens skyld 
nævnes, at næste kursus også 
forventes at blive afholdt 
over en weekend på intensiv 
basis_ 

Tilmelding: 

Skriv dig på listen som hænger 
ved baren på 1_ sal_ Skriv 
navn, tlf_nr., hvor mange 



t på samt, du har være hvornår langture d t hvor og t over 
min s, å t sam t 

ikke foreg e, antalle 
disse er At skrive i sig 
hvor længe. ikke nok 
af ture er 
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å gensyn Vel mØdt og P 

WredstrØm Lasse 

Sådan dyr-kede RIGTIGE e RIGTIG roer 
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gy mnastik GAMLE DAGE ... i de GODE 
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-Når mandskaber til to ottere 
skal til hinsidan for at dyrke 
roning, kan der let opstå pro
blemer inden afrejsen. 
Denne beretning er ikke om en 
ferielangtur i Daisiand eller 
i den svenske skærgård - næ, 
17 kvinder & to supporters 
havde valgt at forsøge sig i 
verdens hårdeste otterløb, 
Gøta Elv Rodden, hvor man ror 
tyve kilometer for fuld damp 
(!) fra KUngalv til GØteborg 
ad Gøtaelven. 
-Forstil jer lige alle disse 
mere eller mindre friske damer 
stå og diskutere om at komme 
derop. Det ene hold satsede på 
tre-fire personbiler med 
chauffØrer, det andet på en 
lej et kleinbus , men så var der 
jo også de to ottere, der sku' 
derop - det gør man normalt på 
en lang trailer med en auto
mobil foran. 
Ergo kunne vi sagtens fylde 
hele færgen op med kØretøjer 
der skulle fragtes til det 
svenske. 33 

EN PAKKELØSNING. 

Hvorfor ikke fØlges derop al
lesammen! 
Et kvikt hoved foreslog at man 
konsulterede en klub, der hav
de en bus for så kunne vi have 
bådene med på taget. 
Mette Bacher, der har lettere 
tilknytning til Lolland-Fal
ster, kontaktede N.S. Roklub 
(Nakskov!) for at hØre om vi 
måtte leje deres 45 personers 
bus til turen. 
Det kunne vi og det var inclu
sive ChauffØren, der hed Helge 
og to unge fyre, der var modi
ge nok til at indgå i pakke
lØsningen sammen med alle da
merne. 
De skulle tage sig af det 
praktiske som at få bådene 
surret forsvarligt fat på ta
get. 



HOLDOVERSIGT! 

Fredag eftermiddag mØdtes alle 
på Bagsværd Rostadion, hvor 
bådene blev læsset op på den 
høje bus. 
Et samlet stort gisp, da vi 
skulle under den første bro på 
HillerØd Motorvejen blev hur
tigt erstattet med et lettel
sens suk. Jo, vi KUNNE lige 
akkurat køre under broen med 
bådene uden at de satte sig 
fast. 
Det viste sig også at Helge 
havde helt check på at styre 
tropperne - og bussen og efter 
at roerne havde set hinanden 
lidt an, begyndte snakken at 
gå. 
Det ene hold var et ÆGTE DSR
hold. En skøn blanding af Mo
tion+, Langturs- og kajakro
ere der for en week-end fandt 
det' smartest at ro baglæns 
istedet for forlæns. 
Dette hold havde vist en fan
tastisk udvikling fra de, nog
le måneder i forvejen havde 
valgt at forlægge residensen 
fra Strand vænget til Bagsværd 
Sø, hvor det blev til et par 
ugentlige træningsaftener. 
For os, der kommer derude til 
hverdag var det meget posi tivt 
at bemærke at nævnte hold vi
ste en meget klar fremgang fra 
uge til uge. Når man ved, hvor 
svært det er at ro en otter, 
hvor alle otte skal indpasse 
sig så årerne kommer ens i og 
ud af vandet, kunne man se at 
DSRs "motions"-damer lærte at 
forstå, hvad det hele gik ud 
på. 
Det andet hold bestod hoved
sageligt af kaproere. Holdet 
var ikke et helt "rent" DSR
mandskab, da nogle af DSRs 
kaproersker desværre samme 
week-end del tog ved en stor 
otter-regatta i Delft, hvor 
man fik stor succes . Det kan 
der læses om andetsteds i det
te blad. 
Det blev til fire DSR-damer og 
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en kommende, mens resten af 
sig selv meldte sig fra andre 
klubber. 

TACK sA MYCKET, EVA! 

Vi var taget afsted fredag 
for at være i rigtig god tid. 
Normalt plejer de fleste dan
skere at foretage en non-stop 
tur derop fra lørdag morgen 
til lørdag aften, men der er 
ikke noget så lækkert som at 

,. , det hele klapper og at man kan 
gå og nusse om bådene, inden 
de skal på vandet. 
Vi blev dog klogere! 
Ved 23-tiden ankom vi til 
VMsta Fr61unda, hvor en lokal 
Basket Ball Klub gjorde det ud 
for et dejligt natlogi. Dette 
udmærkede arrangement stod Eva 
Jordung for og vi var tacksam
me over hendes forbindelser i 
det svenske. 

PROBLEMER! 

Ved morgenmaden lØrdag, for
talte vores ChauffØr, Helge, 
at han tilfældigt havde prøvet 
at starte bussen meget tidligt 
om morgenen og den havde været 
helt "DØD"! Alt mens vi sov 
sødeligt måtte Helge ud i det 
nærl iggende fabrikskvarter for 
at opsøge en, der kunne hjælpe 
ham. 
Bussen blev gudskelov i orden 
og vi kunne kØre ud på vores 
videre færd , vel vidende at om 
bare en halv time, var vi på 
bådepladsen. 
Vi lagde ud i fin stil med at 
kØre forkert. Vi befandt os 
hurtigt ved noget vand, det 
var bare ikke Gøtaelven men 
den svenske VMstkusten, som da 
også er ganske flot med sine 
mange klipper. 
Vores venner fra Lolland hav
de aldrig set klipper før, så 
også de fik sig en oplevelse 
udover roemarkerne hjemme på 
Sugar Island! 
Den rette vej blev fundet og 
efter at have kØrt i meget 
lang tid, næsten 45 minutter, 



begyndte folk at panikke. Vi 
skulle jo bare kØre i 30, men 
pludselig stod der et skil t 
med RODD og en pil til ven
stre. Det så vi ganske vist 
fØrst. da vi VAR kørt forbi, 
men nu kunne vi se elven og så 
kendte Mette Bacher vejen. 
"Vi skal bare hen til broen 
der, over den og til venstre, 
så er vi der!" 
Vi nåede derhen, blot for at 
konstatere at bussen IKKE måt
te kØre over broen, fordi den 
var for bred, bussen altså! 
Vi måtte bakke, vende rundt og 
køre tilbage til en anden bro. 

DU SKA' BARE LIGE U', HELGE! 

Nu var der bare en time til 
starten gik og en halv time, 
til vi skulle ligge ved star
tområdet. 
Det med at finde elven igen 
var bare ikke sådan lige no
get, vi kunne. Det endte med 
at vi cirkulerede hjælpelØst 
rundt i nogle ghettolignende 
boligkvarterer for at ende ude 
på en motorvej, hvor stakkels 
Helge på utallige opfordringer 
fra~lettere paniske kvinder, 
måtte se sit snit til at vende 
bussen på et overgangssted på 
selve motorvejen. 
Timeglasset var begyndt at 
rinde ud og det skortede ikke 
på gode ideer til Helge, der 
kØrte og kØrte. 
Endelig! Nu kunne vi se elven! 
Vi kørte ned på vejen langs 
med blot for at konstatere, at 
vi var havnet på vejen IND MOD 
Gøteborg. Men så kunne delta
gerne jo passende se, hvordan 
der så ud på ruten, ganske 
vist fra landsiden! 
Nu var der bare et kvarter, 
til vi skulle ud til start, 
men alt gik galt for die dumme 
D~nen ! Og Helge? Han kØrte og 
kØrte og svedte! 
Vi fandt et kryds, hvor vi 
kunne vende rundt og derefter: 
"NU SKA' DU BARE LIGE U', Hel
ge! 
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Endelig kunne vi, efter et 
kvarters hidsig buskØrsel, 
rulle ind på bådepladsen, der 
var ved at være tom for roere 
og både. 
Til alt held var vore svenske 
venner flinke: Jamen, sn~lla 

flickor, tag det lugnt! 
De skulle lige have sagt: Tag 
det ROLIGT! så var vi vist 
gået amok, for dette ord har 
en noget anden betydning end 
herhjemme. 

- OG SELVE RONINGEN! 

Vi skulle mØde fem norske da
mehold, der som sædvanlig snød 
så det battede. De pressede 
sig ind i midten, hvor vi 
skulle have ligget, og da det 
er favoritpositionen, til man 
skal under broen længere hen
ne, er det klart at man gerne 
vil ligge der. 
på det ,punkt har vore sven
ske venner ikke særligt meget 
check. De lader det passere 
hvert år, ærgerligt at man 
ikke lader holdene starte på 
de tildelte "baner". Vi hørte 
aldrig startskuddet. Pludselig 
startede alle holdene og en 
mand på land råbte til 09 at 
vi skulle: RO!!! 
Det gjorde vi så. Et norsk 
hold: "snydepelsene" tog en 
kneben føring, og DSRS kombi
nerede hold lå længe side om 
side med to andre norske jen
te-hold. Vi fik roet os op og 
kom under broen som nummer to 
og denne placering skulle bare 
holdes hjem. 
DSRs RENE damehold så vi des
værre ikke mere til. 
Vejret var rent ud sagt kao
tisk og selvom vi havde sikret 
båden med tape på samtlige 
rigge, kunne det ikke undgås 
at vandet skovlede ind agter. 
Det var dog utroligt så meget 
vand, der er i Gøtaelven. Vi 
holdt stadig afstand til de 
norske jenter, men efterhånden 
som vandet fossede ind blev 
båden tungere og tungere. 



Vi valgte at "køreW i tempo 32 
det meste af vejen, da båden 
ellers ville være svær at hol
de oppe i fart. 
Efter otte kilometers puklen 
med at få båden til at flytte 
sig, halede et hold ind på os. 
Længe lå vi og kæmpede med 
dem, men da båden blev mere og 
mere fyldt, kunne vi tilsidst 
ikke holde dem fra os. De gik 
forbi og nu var der 12 kilome
ter igen. 
Efter yderligere tre km fik et 
herrehold roet sig op. De sta
rter ti minutter efter damerne 
og det er helt normalt, at de 
indhenter quinderne på det 
tidspunkt. 
Herrernes båd var ved at synke 
og bare efter en kilometer 
kunne vi skimte at de var roet 
ind til land, hvor de hoppede 
ud af båden for at tømme den. 
De hentede os atter og det 
siger sig selv at det er noget 
af en præstation, når ingen 
andre hold indhenter en, mens 
man har været inde at tømme. 
Vandet blev mere og mere op
rørt, og jeg har faktisk ikke 
oplevet elven sådan fØr. Det 
var nærmest kaotisk og de sid
ste tre kilometer var et sandt 
mareridt. En enkelt råbte pa
nisk til styrmanden at hun 
skulle begynde at øse. Plud
selig kunne vi hØre nogle råbe 
på os i havneområdet. Det var 
vore norske venner fra før, 
der dennegang måtte overgive 
sig. De var sunket og så kunne 
de lige så godt ligge i det 
kolde vand og heppe på os. 
Tænk at føre og så synke så 
tæt på mål. 
Endelig! DSRs damelag! DUT!!! 
Det var overstAet. Vi blev 
nummer tre og næste hårde præ
station var at få båden lØftet 
op med ca. 200 liter vand in
denbords. 
Bare to broer til så mange 
hold, er ikke smart og slet 
ikke, når man ikke kan løfte 
båden. Ingen gad hjælpe andet 
end vores to lolliske gutter, 
der kom springende og fik sig 
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et iskoldt styrtebad, da vi 
endelig fik hevet otteren op 
over hovedet. 
Efter en afrigning i vådt og 
isnende koldt rotøj, kørte vi 
til Rennholdningsverket. hvor 
et velfortjent bad og efter
følgende varm mad: KØttbullar 
m. mos blev fortæret. 
Vi entrede bussen og kØrte 
hjemad igen godt trætte og 
mØrbankede. 
Alle var godt tilfredse og 
DSRs RENE hold havde gjort det 
fremragende. De gæve kvindfolk 
havde slået et norsk hold og 
var meget tilfredse med ind
satsen. dem ser vi garanteret 
deroppe igen til næste år. 
på hjemvejen gik historierne i 
bussen og vores lollandske 
venner og vi fik os en sludder 
om elge på de svenske veje. 
Og - når - man - taler - om 
solen - så skinner den! 
Der. var den! Det store dyr 
nåede at spadsere over motor
vejen, hvor vi lige kunne 
skimte den ilyskeglerne. 
hvorefter den forsvandt videre 
ud i mØrket. GYS! 
Vi endte på Bagsværd Rosta
dion, hvor bådene blev læsset 
af, hvorefter få af os blev 
kørt ind til fest i DSR. blot 
for at konstatere at en Øl var 
nok til at man mere havde lyst 
til at komme hjem og sove end 
at feste ud på de små timer. 
Tak til Helge og de to gutter 
for stor hjælpsomhed og over
bærenhed med os damer og tak 
til KR for lån af båd. 
DSRs mandskaber var: 
Connie Lindebjerg • Sanne Ba
ger. Eva Jordung. Lotte Torp, 
Lene Hansen, Dorthe Bartels, 
Jeanette Vestergaard. Lotte 
Gut & S(tyr)MAND: Per Frand
sen. 
Hold II, fra DSR: Britta Graa
e, 
Mette Bacher, Liselotte Fre
deriksen, Camilla Riff-AleKan
dersen & Wilma Krumme (forhå
bentlig kommende DSR-kaproer 
fra Tyskland) 
MB. 



Der var overskud til latter, lnden hJemreJ'sen fra Gøteborg. 

FV.Connle Lindebjerg,Jeanette Vestergaard,Lotte Gut, Sanne Bager, 
Lotte Torp, Lene Hansen & Dorthe Bartels & cox; Per Frandsen. 

Fv. Wilma Krumme, Lene Romar, KR,Camilla Riff,DSR,Mette Bacher,DSR, 
Britta Graae, DSR, Ljselotte Frederiksen, DSR,Gitte Jurgensen,LDR, 
Karina Gravad, Bagsværd & Christine Riis, Bagsværd . 
Planchen skorede Mette på et nærliggende loppemarked formedelst en 
Den blev i triumf bragt med hjem i bussen og skal muligvis pynte i 
hjemmet som et evigt minde!!! 
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UNG DSR-ROER FIK GAVE AF GUNNAR NU. 

DSRs yngste kaproer blev forled e n hyldet sammen med en masse andre unge 
og lovende sportsfolk. Seancen foregik hos Aller Press, hvor Camilla fik 
et par Big Blades årer med hjem. Ialt 320 ansøgere var der i år til fonden, 
som uddelte beløb og gaver for syttende gang i forbindelse med Gunnar Nu's 
fødselsdag (87). Camilla ses siddende i næstøverste række som nummer 2 
fra højre. 

SELVOM VI IKKE KAN FORSTA AT SOMMEREN ER OVRE OG VINTERTRÆNINGEN 
ER I FULD GANG, KAN VI LIGE sA GODT ERKENDE AT DET SNART ER JUL!!! 
- OG DER ER OGSA SNA~JULERONING MENS DET FORLYDER AT DER BLIVER 
JULETURNERING I RO-ERGOMETRE!!! 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses
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Indbetalingen dækker de 3 fØrste måneders kontingent. Nye er 
velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal 
finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved over
skridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbet;aling kan der ses bort 
fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det fØlgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og 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 
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har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme 
girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes 
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anfØres på disse. 

OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig , indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion 
vil fØrst finde sted ved en restance svarende til ~ - 1 års 
kontingent og restancen vil om nØdvendigt blive inddraget ved 
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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JULE-FRED OG RO 

Genera! forsamlingen, årets organisatoriske 
og fonnelle højdepunkt er overstået. Det 
blev en lidt mærkelig affære denne gang. 

Det tegnede ellers til en flot, strømlinet 
forestilling af samme slags, som vi efter
hånden er vant til, med fuld kontrol over 
aftenens forløb. 

Fonnanden kom i sin beretning ind på de 
store højdepunkter i sæsonen 1992: 

-De festlige jubilæumshøjtideligheder 

-Den pragtfulde sommer, der gav 400 nye 
medlemmer. 

-De mange nye både, der giver grundlag 
for endnu flere tilbud til medlemmerne. 

Endvidere blev Erik K. Rasmussen og 
Herbert Marcus bver især tildelt PapIrknI
ven, klubbens tegn på anerkendelse overfor 
de, der har ydet en stor og ekstraordinær 
indsats for klubben. Forsamlingens applaus 
bekræftede, at bestyrelsen havde valgt at 
give to populære slidere en fortjent TAK ! 

Kassereren præsenterede et regnskab, der 
trods store beløb og ekstraordinære udgifter 
til bl.a. jubilæum viste et ubetydeligt un
derskud. Johan skal roses for sit arbejde 
med klubbens finanser. Der blev da heller 
ikke stillet spørgsmål i anledning af be
styrelsens forslag om at hæve kontingentet. 

Generalforsamlingens myndige dirigent 
Dan Nielsen præsterede at få kåret den nye 
bestyrelse på ca. 2Yz minut. Der blev ikke 
taget tid, men det føltes som om det gik 
rapt. 

Det gik faktisk så hurtigt, at den nye ma
terielforvalter slet ikke kom til orde. Han 
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havde ellers som det eneste bestyrelses
medlem forberedt en kort orientering om 
sine planer for den kommende sæson. Det 
gjorde nu ikke noget, for medlemmerne 
støttede hans kåring til bestyrelsen med det 
sædvanlige bifald. 

Så begyndte der at komme slinger i kursen. 

BestyreL~ns forslag til lovændringer blev 
udsat for spørgsmål, ja endda kritik. To af 
forslagene, det om præciseringen af kon
tingentbetalingen ved indmeldelsen og det 
om tegningsreglerne, gik igennem efter lidt 
debat. 

Til gengæld gik det to-delte forslag om 
særlig favorable kontingentregler for med
lemmer mellem 18 og 25 år ned med et 
brag. Medlemmerne mente tilsyneladende 
ikke, at man skulle styre alderssammen
sætningen af medlemsskaren (flere under 
25 år) med mere eller mindre indviklede 
økonomiske regler, bare fordi Staten mente, 
det kunne være morsomt at prøve. 

Fonnanden efterlyste efter braget konstruk
tive modforslag fra medlemmerne om, 
hvordan man så kunne bevare den krævede 
aldersfordeling og det denned følgende 
offentlige tilskud på 100.000 kr. 

Til sidst kom et forslag "til folketingsbe
slutning" om at begrænse adgangen til 
roinstruktion og i stedet bruge de ledige 
instruktørkræfter på cn mere struktureret og 
efter forslagsstillernes mening hårdt til
trængt videreuddannelse. 

Det fik sat liv i kludene. 

På trods af en sober og begrundet fore
læggelse blev forslaget mødt med svar 
som:"Flabet, uforskammet","Det er de 



andre udvalgs skyld","Hvis man vil lære 
mere, må man virkelig vise initiativ og så 
er der jo motion +" og ~ fremdeles. 

Aftenen sluttede, såvidt undertegnede kan 
bedømme, med mere eller mindre udtalte 
opfordringer til Svanemølle-rochefeme om 
at samarbejde og passe deres arbejde bedre. 

Oven på sådan en generalforsamling kan 
man undre sig over, at de samme rochefer 
ikke bliver væltet. Måske er der nogle 
psykologiske barrierer i som en splittet 
gruppe nye medlemmer at skulle hamle op 
med et sammensvejst udvalg af garvede 
medlemmer. 

Til gengæld er det ikke noget under, at der 
kommer så få til medlemsmøderne, som 
ellers indkaldes for at give bestyrelsen 
viden om, hvad der rør sig i de nye med
lemmers hoveder. 

Det kunne se ud, som om der så småt er 
ved at danne sig det bekendte gab mellem 
folket og de folkevalgte. 

Forfærdeligt, ikke sandt ? 

Som efterhånden "halvgammelt" medlem 
ser man dog fremtiden trygt i møde. Det er 
sket før, at et eller flere bestyrelse.~med
lemmer ikke har lyttet til de små bølgers 
pludren. Det er altid endt med, at en or
dentlig vasker har skyllet dem overbord og 
sat andre i deres sted. 

Klubbens liv har vist altid bevæget sig i 
cykliske forløb og mon ikke vi inden for 
det næste års tid eller to begynder en ny 
cyklus med fornyelse i klubbens politik på 
flere områder. 

Med disse trøstens ord vil jeg ønske alle 
vores læsere 

en rigtig Glædelig Jul 
og et Godt Nytår! 

Bjarne Engell 
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STYRMANDS
LAUGETS 

GENERAL
FORSAMLING 

Styrmandslaugets årlige generalforsamling 
blev afholdt på det sædvanlige tidspunkt 
lige efter midnat. Overstynnanden var rejst 
til Sydamerika, så sekretæren aflagde be
retning. 
Det væsentligste punkt var: "Cement er 
uappetitlig og er aldeles ikke en tradition 
men en ny opfindelse !" 

Straks derefter blev følgende vedtaget: 
Ny overstyrmand : Bo Leth-Espensen 
Ny kasserer : Dorte Bartels 
Ny Sekretær : Teis Palle Hansen 
Styrmandslaugets Julefrokost: 
LØRDAG d. 12. DEe 1992 kl. 19.00 

Bjarne Engell 

Overstyrmanden og en gryde cement ? 



M oU6JUIIdvaJad december, 1992 

INFORMATION fRA MODONSUDVAUiEI 

Julen nærmeT 'ig og DSR SUDlmer af aktiviteter, gymDASlillec er bemmeligt igang med at ce.dbryde de 
bærende kOnslruktioner. slibestevet ~u..ker sig over bUebalJen og køUenet ryger og damper bllU t.ir~ 
og torsdag. 

MoLioo.sudvalgct har genoptaget en hedengangen tradition med KLUBAFfEN1:R. Følgende datoer er 
planlagt (ret til ~Ddri.nger forbehold~): 

8. Do,*tmber 
29. DOvember 
10. Jaouar lI KRYDS I kalUldtnD 
7. f~bruU' 
7. marts 

På klubaftencr, SOm fort.rinsvi.s rUlckr .I.led deD første MIDdag i mhleden, mødes man kl. IB til fa:Dcsspimiag. 
Derefter bygger man sig sammen med utiviteter; idur Lil "temaer', ·bappen.ings" og ligo. bidrager deltageroe 
med. F.eks. er der levende mU5ik på programmet d. 10 januar. 

Den førsu klubaftul er all~e bln-tl alboldt. Ca. 20 mennesker medlc op til en dejlig kvtoffelsuppe med 
flutes, 500m ble'* indtaget \led et vclda:k.ket bord i ~yugelsluen. Efter maden var der kaffe og en eksl:visit, 
delic.atWimo kage; billigt, billigt, kUlI 20 kr. Man vu nu stopmæt og højmouverel for eD dyst ud i diverse 
spil; Yany, Tri\'ia1 PcrsulL, ...... , mm. Ocr blev raslel terninger og grublet over kryptiske spørg.smll og 
ruuulcTel højlydt i et par muntre timer eller 3. Alt I alt CD vdl~l afle.n! 

Hold øje med opslagstavlen for tilmeldingslister til de IlZste klubaftener . 

•• • JULERONING 

••••• 
!!Lørdag d. 19 december!! 

• •• 

.V Den traditionelle juleroning går igen i ir li1 NYHAVN J>~ Vi ror iført nlsscbuer og vatskæg (obs! 
det ,*armer) og røde oæser akkompagneret af ~J> JuleJl5 bedste saDie J.~. l Nyhavn veoter der cn varm 
frolcost, glågg og a: b bk..ive r (pris kr. 25). 

BAdehold sætla kl. 10.00 I bUehaUeu. Er vejret dArligt mødes vi kl. 9.00. laster bådene på trailer, kører dem 
li1 l...angel.i.n.ie og rOr derfra. De, som Ikh ønsUr at ro, mødes med os andre ca. kl. 1230 i Nyhavn veå 
Ankeret. 
Forvenut )Uunkom51 kl. 14, ~ du kan sagtens DA dagens andet anangement (sc det diskrele o?Slag i 
SlyngeLstuen)1 
TUmeJdJoeslisur m. yderligere inf. på tavlen i SIyngcls.tUCD. 
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JULEBADMINTONTURNERING 

Af de talrige traditioner, som præger Høj
tiden og vel kendetegner denne er der to 
som især skiller sig ud. Det drejer sig om 
datoen for Juleaften - den 24.december, 
samt naturligvis DSR's Julebadmintontur
nering, der afholdes på samme dag som 
Styrmandslaugets julefrokost - lørdag den 
12. december. 
For såvel nye (der kun har stiftet bekendt
skab med turneringen i form af rygter) 
som gamle (hvis hukommelse i disse tider 
udsættes på hård prøve af de Forenede 
Bryggerier) skal hovedpunkterne i tur
neringen her kort opsummeres. 

Deltagere: Alle der formår at svinge en 
badmintonketcher uden fare for andres liv 
og helbred (hvilket medførte udelukkelse 
af to spillere forrige år, der p.t. er under 
observation på Center for Furiøs Motorik). 
Max. antal: 40. 

Afvikling: Såfremt 40 møder frem (hvilket 
hidtil aldrig har været noget problem), 
dannes 20 Mix-par vha lodtrækning, og 
der spilles indledende i fire grupper. Der
efter dannes fire nye grupper bestående af 
henholdsvis l'erne, 2'erne og så fremdeles. 
Det bemærkes at alle hold spiller lige 
mange kampe. Af hensyn til det begræn
sede antal spilletimer der er os beskåret 
spilles de enkelte kampe på tid. Og her 
skal det indskærpes, at der vil blive slået 
hårdt ned overfor såkaldt "nøl" ved ind
kast, målspark og lignende. Grove over
trædelser vil medføre bortvisning samt evI. 
ekskludering fra næste års turnering. Dcr 
vil blive spillet med plastbolde. 

Tilmelding foregår ved indtegnelse på 
opslag i slyngelstuen og er bindende 
Skulle der evI. allerede på nuværende 
tidspunkt være overtegnet, bedes du allige
vel påtegne dit navn på reservelisten, idet 
du da vil blive kontaktet ved evI. framel
ding. Prisen andrager kr. 15.- og inklu
derer baneleje, bolde samt forfriskninger. 
Beløbet betales umiddelbart før tur
neringsstart. 

6 

Tid og sted: Vi mødes ved hovedindgan
gen til Grøndal Centret (det tildigere 
Bellahøjcenter), Hvidkildevej 64, Kbh. NV 

klokken 9.45 lørdag den 12. december 

medbringende sports t øj og ketcher (sidst
nævnte kan evI. lejes i centret). Turnerin
gen slutter kl. 14.00. 

Med venlig hilsen 

Lotte Gut og Ole Dam Petersen 

TIL MEDLEMMERNE 

19. december stor aktivitetsdag 
DSR. 

Vores klub summer af liv allerede fra 
morgenstunden til sent om aftenen. Se blot 
her og mød frem. 

Motionsroerne er på den traditionelle JU
LERONING til kanalerne sammen med 
roere fra andre klubber Køben
havnskredsen. 
Fra klokken 9.00 til ca. 14.00 kan AUE 
der har lyst prøve sig selv af i 1000 meters 
ergonometer roning sammen med klub
kammeraterne eller roere fra mange af 
klubberne i Storkøbenhavn og på Sjælland. 
Det er Københavnskredsens Kaproningsud
valg, der står for arrangementet, og der er 
præmier til de første tre placerede i de 
forskellige klasser. Der trækkes ligeledes 
lod blandt alle deltagerne om flere spæn
dende før-julegaver. Pris 20 kr. Hold øje 
med opslagene rundt om i klubben. 
Er du motionsroer, kan du melde dig til 
hos Michael Hansen, der flere gange u
gentligt er i klubben; man kan også til
melde sig hos Mette Bacher på 42888523. 
Der er udskrevet løb for bestyrelserne i 
klubberne, så det bliver spændende at se, 
HVILKEN klub der har den stærkeste og 
mest slagkraftige bestyrelse. Vi satser da 
på, at DSR's formand Henning Rasmussen 



viser, hvad han dur lil, sammen med sine 
mere eller mindre tro følgesvende! 
Der udskrives løb i følgende klasser: 

Piger 14-18 år, damer 19-29 år, letvægt 
damer 19-29 år, damer 30-39 år, damer 
40-49 år, damer 50-59 år, damer 60 år og 
derover, og som noget nyt: 

DAMER MOTION: FOR ROERE; DER 
IKKE HAR DELTAGET I KAPRO
NING [1992 

Drenge 14-18 år, herrer 19-29 år, herrer 
letvægt 19-29 år, herrer 30-39 år, herrer 

40-49 år, herrer 50-59 år, herrer 60 år og 
opefter, og: 

HERRER MOTION: FOR ROERE, 
DER lKKE HAR DELTAGET I KA
PRONING I 1992. 

Og roere aktivitet!!! 
DSR's kaproere kan slet ikke få nok! For 
EFTER X-mas Race i roergometre arran
gerer kaproerne JULE-ATIfLON fra kl. 
14,00. Hvad Jule-Athlon indeholder er vist 
en stor hemmelighed, men flere har vovet 
at skrive sig på listen . Det forlyder, at man 
både skal ro til lands og til vands, og at der 
er surprises indeholdt i "pakken". Man 
afslutter vist nok med indtagelse af v~de 
varer, og mon ikke også de fleste trænger 
til at skylle ganen gevaldig meget efter at 
have været i aktion fra morgenstunden? 
Til kaproernes arrangement kan man melde 
sig på listen i Slyngelstuen. 

Mette Bacher 
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DETEKTIV
ARBEJDE 

I ARKIVET 
DSR har altid forstået, at dokumenlations
materiale i fonn af notater, bøger, udklip 
etc. har historisk værdi . Den indstjJling har 
man faktisk haft, lige siden klubben starte
de for 125 år siden . På den baggrund ligger 
klubben inde med et stort og spændende 
materiale, som kun få kender. 

Materialet er placeret i "AJkivet~ ved her
rernes omklædningsrum, men esse i flere 
skabe inde i selve omklædningsrummet 
findes der en del. 

Det er meningen, at air dette materiale om 
kjlubbcns historie skal samles, ordnes og 
sættes op i el særligt rum på 2 . sal. 

Derfor: l forbindelse med arbejdsordnin
gen - de 8 timers arbejde i klubben -
søges 5 - 6 personer, som er interesseret i 
at være med i dette detektiv- og flytte
arbejde . Det er meningen, at vi i første 
omgang skal Oytte materialet og derpå 
sortere det. En egentlig registrering af 
materialet sker p~ et senere tidspunkt. 

Jeg kan med sikkerhed garantere, at det er 
et spændende projekt, Forleden faldt jeg 
f.eks . over nogle notater fra lysmageren 
P.H. vedrørende klubben. Så alt kan dukke 
op. 

Er du derfor interesseret i at "aftjene" din 
arbejdsordning ved at deltage i delte spæn
dende arkivarbejde, så anfør på din ar
bejdsordningsseddel, som du indsender til 
DSR : "Arkivarbejde", Eller kontakt mig 
privat . (adresse og telefonnummer står bag 
i bladet). 

På gensyn 

Lasse Wredstrøm 



Mro båb om at lrunne Vamle lidI DU i de k.olde viDlennA.neder, bringes bermed en lille beretning fra en weekeod-langtll1 
i dw forgangne sæSOIl. 

EN "SÆLSOM" ROTUR PÅ ROSKILDE FJORD 

- en øjenvidneskildring fra en deltager! 

OPTAKTEN: 

Et langturs-arrangement, der i øvrigt fra starten var planlagt til at skulle foregli det 
Sydsjællandske. Nemlig som en rotur i lånte både fra Næstved til Skælskør og relur. 

Nogle dage før wcck-enden skulle oprinde indløb imidlertid den mcddelse, at netop de to både 
(2-åres), som var tiltænkt os, desværre var kollideret i lokalt farvand. Med det resultat, at begge 
Wde var bedre anvendelige som hyttefade; i hvert fald indtil en båd es n edke ru ddannet 
"bulebanker" havde haft fartøjerne under kærlig behandling. 

Turens afvikling blev derfor i hast - og i sidste øjeblik - reddet p~ den måde, al en 
telefonopringning til Roskilde Roklub gav tilsagn Om lån af dels en 4-åres og dels af deres 
sommerhus ved Skuldelev. Et par hurtige te!efonplanlægningsmøder de 5 tilbageværende 
deltagere imellem, og alt var klar til afgang! 

I allersidste øjeblik blev derefter meddelt, at Roskilde R.K.'s hus i Skuldelev allerede Y.aI. udlfult 
og derfor ikke kunne benyttes (kun som evt. teltplads). Et ~ hurtigtarbejdende miniudvalg 
arrangerede herefter overnatningen flyttet til Lindenborg Roklub i bunden af Lejre Vig. 

Rart med gode forbindelser! 

Nu var alt omsider planlagt og tilrettelagt - og det Var vel efterhånden også på tide eftersom det 
stort set samtidigt var afgangstid. 

LØRDAG: 

Dorthe, Lasse og Søren i bil til Roskilde R.K. hvor vi ved lO-tiden mødtes med Pernille og 
Jens. Og ikke bare "så det ud til" at kunne lykkes, nu kom vi faktisk og~ på vandet! Ib 
(Pernille's) og børnene tog afsked på broen og kikkede efter båden med lange øjne. Pligter og 
fornøjelser må jo deles! 

Stiv NV-lig vind fra starten. Ja, det var modvind, men det kan jo ikke overraske nogen, 
eftersom det er den fremherskende vindretning i Danmark - altså modvinden! Det kan enhver 
langtursroer og ajle cyklister godt bekræfte. Nå pyt, vi havde jo sat os i båden for at ro, s.å det 
kunne vi jo bare gøre. Og det gik da også støt og roligt derudad uden problemer. 

Ved 1. pausestop i la: i en lille vig dukker min' sæ.l et !lovede op af vandet, men kun i ganske 
korte glimt. Nogen forvirring - hva' var det? Der kom forslag som: ~strandvasker~ og: "se -
en hund", eller bare den tørre konstatering: "vi har tilskuere"! Da vi kom lidt tættere på (nå -
nej, det var faktisk omvendt) blev de mange forslag gjort til skamme. Alle kunne se og bekræfte 
hinanden i, at det var og blev en særdeles nysgerrig, plettet sæl. Snart på den ene side af båden 
og snart på den anden, dukkede et hoved op med store brune øjne - ligesom for at sige: "hvad 
laver j egentlig her"? rngenting! - kunne alle være enige om - hvorfor vi besluttede at sige 
pænt undskyld forstyrrelsen og dermed begive os videre. 
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Næste stop blev en fonnidabel frokost på kajen af lystbådehavnen i Gershøj. Efter velfortjent 
hvil (vi havde jo roet langt!) og en indkøbstur hos den "lokale" gik det igen afsted sydpå. 

Nu var vinden mere passende - altså i retning - men til gengæld løjede den lidt af. Sol og varmt 
var det også blevet, så det gik med "blegt flæsk" og rimelig træsejlsføring dernedad. Næste mål 
blevet forsøg på at forsere Lejre å. Lidt vanskeligt at komme til udløbet for de mange 
~Iebundgam. Men vi fandt bullet og tøffede ind. Sejlads op.,ad en å er modstrøms (læs: op ad 
bakke!). r dette tilfælde dog ikke så slemt, men det var lavt og blev hurtigt ret smalt. Samlet 
nllede vi vel 400 m op i åen før vi lige akkurat kunne vende og ro tilbage til fjorden. Megt.t 
underligt at vore forfædre - vikingerne - kunne bruge denne vandvej væsentligt længere ind i 
landet. Der er vist noget med vandløbsvedligeholdelsen som den lokale myndighed har forsømt 
i nogle hundrede år! 

Og for at det ikke skal være løgn, så passerede vi "Sælstenen" på den sidste korte tur ned til 
Lindenborg. En sten, hvorpå er anbragt/udhugget en stenskulptur af en sæl. Et muntert indslag 
fra en lokal kunstner. 

Vel ankommet til Lindenborg R.K. var vi et par stykker, der udnyttede badebroen til en 
forfriskende dukkert. 

Den flotte aften blev en ideel ramme om et hyggeligt grill-party med udsigt over en spejlblank 
fjord, som glødede af den nedgående vestsol. Forinden fik vi besøg af Børge fra roklubben. En 
arbejdskammerat til Søren og tidligere klubformand. Der var også ham, der i planlægningens 
sidste timer, havde givet tilsagn om overnatning og lån af klubhus. Roklubben er ikke særlig stor 
- det er huset og bådehallen heller ikke! Alligevel fik vi ved fælles hjælp anbragt den 
overvejende del af vores fartøj under tag. Med kun delvis lukket port, men alligevel i god 
sikkerhed for de mange nysgerrige aftenvandere. 

Som en værdig afslutning pli en god, omend rimelig afslappet dag - hvad roning angår -
forevigede vor medbragte kunstner Pernille et par af dagens oplevelser. 
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Det var hyggeligt at følges i samlet flok det sidste stykke tilbage til Roskilde. Når sandheden 
skal frem var det forøvrigt vist mere kaproning end egentlig social kolonneroning. Og for nu 
ingen skal være i tvivl, sA var det robåden der kom først! 

Alle vel hjemvendt til civilisationen. Udpakning, oprydning, blIdrengøring etc. - det hører jo 
med. Alt var gået planmæssigt og efter fuld fortjeneste. En brugt, men god weekend, billigt til 
salg. Da bilen var pakket og den sidste bildør smækket brød et helvede af et regnvejr løs. Ka' 
man være mere heldig - altså opholde sig på vandet i tørvejr og indendøre under syndflod. 

Vores "sæl-somme" oplevelse gjorde ikke noget voldsomt indtryk på de lokale Roskilderoere 
i klubhuset. "Nåeh - i har truffet en af de 10 -12 sæler, der bor ovre ved Risø". Så ved vi det! 

Vi kan afslutningsvis benytte lejligheden til at opfordre sAve l nye potentielle langtursroere som 
de mere inkarnerede til at benytte dettc hcrlige rofarvand. lkke mindst fordi det jo ligger placeret 
sA man nemt og hurtigt kan komme til og fra - og dermed mulighed for en lavprisfomøjelse 
med et herligt udbytte. 

"""til .5arrc......... 

'I?ø<\vr U .L; " ~ \,0 , t ~ \<..Lu 'o 

'Ro~Wa.... ~or~ j"'lA: "'11-

Q~ 
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SØNDAG: 

Rimeligt tidligt oppe i betragtning af, at det var Søndag, ingen vækkeurskimen og regnvejr! Og 
det fortsatte under morgenmaden, oprydning og bådepakning. Men lige SOm vi alle under nogen 
protest indstillede os på at finde regntøjet frem, smilede vejrguderne pludselig venligt, sA 
stabelafløbningen alligevel blev i tørvejr. (Husk derfor altid regntøj!) . 

Tilbage mod Roskilde samme vej som vi roede ud - der er faktisk ikke andre muligheder i det 
farvand. Dog med en hyggelig frokostafstikker ind i Kattinge vig. Et lækkert sted, med læ for 
hvad der efterhånden mest var "efterårsvind". 

Under frokosten viser det sig at stedet var velvalgt, ogsA af en anden grund . Lasse har nemlig 
i ungdomsårene gjort området usikkert med sin færden, og herunder kradset sit kontrafej i et 
ganske uskyldigt træ. Efter en systematisk eftersøgning fandt Lasse sit træ - og minsanten ogsA 
sit navn. Det gav ro i sjælen (altsA Lasses'). 

Netop som vi tager proppen af temokanden dukker der tre forlænsroere op med kage til kaffen. 
Kan man planlægge det bedre! Selvom det var kajakroere og selvom det var DSR'ere var de 
meget velkomne. Vi relter en tak! - for brød og besøg af "kageroerne" : Lena, Arvid og Hans. 

REFERAT af MEDLEMSMØDE ons~ d. 21 okt~bu 

MotloDsudvalget havde inviteret Langtursudvalget og Instruktioruudvalget til i fæUwhb at albolde eD 

deb.t.afteJl med medlemmer, Dye som gamle, med temaet "den forløbDe r=50D". bit dellog 12 

Mødet begyodte med rochefernes indlzg: 
MotionsrocheC Lise M cNamara (berefter forkortet LM) iDdIed!e mødet med CD redegørelse. for 
MOtiODSUdvalget.s anangemenler. Der har ;,ul "",ret aonoD<erel30 anangemeDler, h1lOTaf 21 et blevtI gen
DemfØrt. Der har iaJl deltage! ca. 500 !>YaJ"en& til CD gennemsnitlig dc.ltagdse pi ca. 11). 
LM ,tillede 5pørgsm1let; hvad er MotiODSUdvalget.s m1l7 Der mJ ~e Io bovedmll: lotegration al kaniner 
og anangemenler for u.a:r ·gamle· medlemmer. NAr man til tider har opbcl 5YiglCO& opbalcoing. hInDe 
det d:yldes, al man havde vaJgt de forkerte tidspunkter for anUIgCIDCDIeI.. For fremtiden vil man OYerveje 
al planllegge med en .tørre bevidsthed om & aktueUe behov i rdatioo til tidspunktet; man kan !ø!ue .is. 
al ·gamle" medlemmer overvejende wu Lilgodeses i begyndelse a!&zsonen og II kanin"arrangementer WI 
tilpasses medlcmsti1stømoingen. 
Laogtunroehef Lasse Wred.støm (berefter forkor1.tt LW) log ordet til w &1 al mlKleintroduktiooCIL Han 
log et par trA& op fn }.M'. indkg: Han fand! det vigtigt al fA inlroducuet kaniner til bngtunrooing pi en 
god mAde. Han har iIr.1e ~ore erfaringer med Uniner pi l..ang!unucMlgeu we, men tudI del~elsen 
tilfrw.stillende. Han plpege<k, al o";ellteru,g til Kaninerne er.;gtig. Der bar Vll!ret \.Ile om problemer med 
al dBffe langturutyrmænd. lait har klubbelI Cl.. 100 langtunslyrmænd, heral er hm Ql. 2S aktM:. LW 
oplysle, at der i ..mler5ZS0nen ville blive afholdl la.ogIu=IyrmadshlrKr, 10m .kuIIe afbøde et C\'Cntuell 
flaskehalsproblem. 
lrutuktioosroehcfen var iIr.1e mødl op. 
Til r.idst var der et indlæg fra CD KaninreprO:SCDlaDt fra Motioosudvalget lnstnlktionsforløbet blev rOSI wm 
Vll!rende Ul god ltarI i klubben. Der er eD del gode tilbud, !\Ar man har Bet w rord bl.a.lw 5CUlJeriostrul<
tionen Vll!reI god. Det Cl d alort tilbud al ture, 10m det ru Vll!re lidI ",,",ri Il OYenkue i ltarIeJl. De! Cl blev 
plpeget, at der bør "",re .. n vis progreWOO i et introduhioosforl0b, hvor man UD 11 afprøvet de basale 
aspekter al roning; det glelder for alle udvalgene:; aktiviteter. Dr.sudeD er information 'iigtig" Wdc Wiftlig 
og mundtlig. . 
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Herefter blev ordet pvct frit, og mange emnernAede al blive diskuteret i et nstruktureret forl.,b: 

LM anførte, at hun ~Iv forutillede sig at alle udvalgene aktivileter hume form u efter en pyramidemodel 
Io..truktiOD, motionsaktiviteter og lang!ure UuIIe plaokgges dledes, al man opnJede den omtalte 
progre.ssion. 
Informationen j klubben blev bili!.uet. Bladet, der hidtil har udkommet wm vinden bla:su, skulle imidlertid 
være pJ vej mod mere wbile tider. Der blev foresUet, al man indførte en detaljeret lrUalender for diverse 
arrangemenIer. Fordelen er, .t det giver medlemmerne god tid til al krydse af i kalenderen. Man kunne d. 
lave en forholdsvis 5ummaruk lnovusigt og supplere med del taljerede mbed.sovenigter. 
Opslag Om andre roklubbers arrangemenler blev j denne forbindelse efterl~l; hvor bliver de af! Det 
lakoniske Ivar fra for>amlingen var, al DSR er sig ~Iv Dokl 
Det bo være et problem med mange ture j de forskellige udvalgs regi, al vejret 5ka1 tagu i ed. Dette kan 
som bekendl pvc en relativ kort vanel til planlægningen. Fr. forsam1ingen kom en kommenW om, al 
regnvejr ikke er eD hindring for at ro; en iDdstil1ing mange KmiDer eksemplarisk har demoDStrerel j den 
forløbne 5/eSOn. 
Der blev foruUet, al man indførte et 51ags "forum" for planJægoiDg af ture; f.eks. hume der hver tirsdag 
aften i rOS/eSOnen være møde for planlægning af ture i den kommende weekend. 
Forgangne tiders "føljeton" "bAde f.eks . Sjlelland-ruodt blev el\ulysl; eD jd~ til al tage op for inleresserede.. 
Som kommenW til arrangemenler j almindelighed blev anf0rt, al da vi er en Slor klub er der plads til bIde 
fasle og løse arrangemenler . Der er eD rlelle faste traditionsrige ture j Motionsudvalget5 regi, ",m har 510r 
tililutoiog. Dertil er ture med 5pisning ogs.l populære. 
TWoel~r til MotionsudvaJget bør komme op tidligere.. Det blev anf0rt, at det var bedsl med 
ensartethed i udformoingog proeed\l1eT, dvs en ~ skema, der gik igen 50JD ilerligt burdesp«ifieere, bvem 
som bo deltage. Delte blev taget til efterretning. 
Det blev foresl!et, al man i Sledet for eD olor vifte af tilbud genlog oogle af de korte ~ Saltholm, 

. Dr88ør, Nivi. 

' I forbindelse med en diskussion af langture prlescnlerede LW en rælle spændende mål for næste års 
langture i iDdland og udland; det er dog vanskeligt al sælle daloer pA lurene lang tid i forvejen. 
Der er ikke tradition for langture for tiden i DSR; ikke som der har være! tidligere, udlalte en megel erfaren 
roer. 
En afslullende diskussion ombandlede Klubbens mAlsætning m.h .t. medlem~lal. Giver den slore tilgang af 
Kaniner en tilvaekst i medlemstallet. Hvor mange medlemmer skal der være i DSR? Elleldre medlem synles, 
at der var alt for mange Dye ansigter, hver gang man viste sig i Klubben. 
Det blev fra forsamlingen oplyst at medlcmstilvæksteo ved rosa:sonens afslutning var pA 95 medlemmer. 
Dene fandt man var lidt i (orbold til de 400. der hM været til instruktion. Soor=ålet er OI!SA. hvornAr (olk 
falder fra? En ikke DIermere specificeret undersøgelse blev refereret; 3. sæson. Det blev foruUet, al man 
fik foretaget en omhyggelig undersøgelse af ~p0rgsmålet, sJ man havde et anstæDdigt beslulDingsgrundlag 
(Dr diskus.sionco. 
Hermed endte mødet, bvor de rupelctive udvalg har flel eD relle id~r og forslag, som gerne ~ulIe give 
resultaler i den kommende rOS/eSOD. 

Motionsudvalget søger gamle udtjente pelse og andet 
skindtøj til vinterroningen. Ejer Du en gammel ru
lamspels, persianerpels, kaninpels eller lignende, som 
Du ikke har brug for mere, vil udvalget modtage den 
med kyshånd. 

Henvendelse til Lise McNamara" 
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TILFØJELSER TIL Lasse Wredstrøm's EFTERTANKE VEDR. LANGTURSRONING. 

Lasse Wredstrøm's historie om et hold roere der lånte materiel i 
Rudkøbing Roklub bør uddybes en smule. 

Som deltager på denne tur vil jeg (Birger Jønsson) give bladets 1~5ere 
en udgave af historien set fra min side. 

Forh1storien er denne. En gruppe roere] som alle havde deltaget i 
langturen på Nilen i januar-februar, havde lyst til at tage på langtur 
i det sydfynske øhav. Turen skulle starte i uge 32 fra henholdsvis 
Svendborg Roklub og Rudkøbing Roklub. Svendborg holdet skulle ro i uge 
32. Rudkøbing holdet skulle ro i uge 32 og 33. I uge 32 skulle holdet 
bestå af Steffen Klint Jørgensen, Katja Kvaale og som styrmand Peter 
Andersen. l uge J) skulle jeg træde ind 1 stedet for Steffen. 

Første gang jeg hører en historie om redningsveste er lørdag 8/8 i 
Svendborg roklub] hvorfra svendborgholdet og Steffen skal reJse hjem. 
Under vores fælles frokost får jeg fortalt, at der har været en 
episode, hvor roerne fra Rudkøbing holdet følte sig udsat for en 
urime11g behandling fra medlem af et hold roere, der returnerede t11 
Rudkøbing fra en rotur. Jeg fik at vide at dette hold roere bestod af 
en Rudkøbing roer, en roer fra Skjold og en DSR roer. Denne var den 
eneste de kendte. Det var Mikkel (Knud Mikkelsen). Katja fortalte, at 
det fra skjold roerens side uretmæssigt blev insinueret, at de ville 
anvende nye redningsveste som fendere, fordi de kun have bragt 3 stk. 
nye redningsveste om bord. Steffen fortalte at han syntes der var for 
lidt plads i båden til at medbringe gamle veste til brug som fendere. 
Der havde været en ret skarp meningsudveksling mellem Skjold roeren pa 
den ene side og Steffen/Katja på den anden. Rudkøbingroeren skulle 
ikke have deltaget i denne meningsudveksling. Enden på denne blev, at 
der udover de tre nye redningsveste yderligere blev medbragt to gamle 
til brug som fendere. Dette var nogenlunde indholdet af det jeg fik 
fortalt ved den lejlighed i Svendborg. 

Om den del af turen hvor jeg deltog vil jeg fortælle: Der blev ikke 
roet så meget p.g.a. en hel del blæst og på et tidspunkt - kuling. 
Båden var derfor lagt op i ret lang tid. Ved oplægning og landgang på 
kyst anvendtes gamle veste som understøtninger. Da vi i den uge ikke 
på noget tidspunkt lå fortøjret i nogen havn, har der ikke været brug 
for fendere. Ifølge nudansk ordbog er en fender "en pudelignende 
genstand der anbringes på skibssiden, når skibet lægger tll". Når Vl 

roede var de nye veste anbragt under de respektive roeres sæder, og 
ved oplægning opbevaredes de i for- eller agterrum. Lørdag d. 15/8 
returnerede vi til Rudkøbing Roklub. Efter rengøring af materiel 
afleveres dette til en repr~sentant for klubben. Oenne gør ingen 
indsigelse mod materieilets tilstand og depositum på 300 kr. 
tilbagebetales. 

Anden gang jeg hører om sagen med redningsvestene er fra M~chael 
Hansen, som jeg tilfældig møder i klubben. Han fortæller at der er 
indkommet en klage fra Rudkøbing Roklub ang. ødelagte redningsveste, 
der skulle have v~ret brugt som fendere. Michael vil gerne høre min 
mening om sagen. Jeg redegør for hvad jeg har oplevet på turen og 
fortæller at jeg ikke mener at vestene skulle være ødelagt. Men jeg 
kan ikke være helt sikker] da jeg ikke direkte selv har checket dlsse. 
på den anden side ville jeg formodentlig have bemærket, hvis vestene 
var blevet ødelagt. 
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Tredie gang jeg hører om historien med redningsvestene er nogle dage 
senere, hvor jeg i klubben møder Mikkel. Han er også indvolveret i 
sagen. Han far samme beretning som Michael. 

FJerde gang jeg bliver præsenteret for h~storien, er ved at læse 
Lasse's indlæg i klubbladet. Tonen i dette indlæg er temmelig 
rethaverisk og selvhøjtidlig. Lasse anvender her en række stærke ord 
som "ut.llsigtet dumhed" og "skamløs eller usolidarisk opførsel". 

I en længere årrække har jeg blandt mine aktiviteter i klubben anvendt 
en hel del tid til at bidrage til at materiel bliver behandlet 
hensigtsmæssigt og skånsomt ved at instruere dels nye kaniner dels 
kommende styrmand. Da jeg samtldig 1kke mener at opføre mig hverken 
skammeligt eller usolidarisk, bliver jeg en anelse stødt over Lasse's 
indlæg og undre mig over hvorfor jeg ikke er blevet kontaktet af Lasse 
inden en offentliggørelse af sagen. Da jeg kontakter de andre fra 
Rudkøbingholdet, for at få at vide hvad de har fortalt Lasse bliver 
jeg endnu mere forundret. Hverken Steffen eller Katja er blevet 
kontaktet af Lasse. Peter kan jeg ikke få fat il· da han befinder sig i 
Grækenland. 

Vores version af historien er en ganske anden end Lasse's. Da han 
tilsyneladende ikke er interesseret i denne, beslutter jeg selv at 
foretage en nærmere undersøgelse af, hvad der eL foregået. Det gør jeg 
ved at kontakte de involverede parter. I første omgang Steffen, Katja 
og Peter, der i mellemtiden er kommet hjem fra Grækenland. 

Ud fra mine samtaler med de involverede parter vil jeg her forsøge at 
rekonstruere hændelsesforløbet. 

steffen, Katja og Peter var ankommet til Rudkøbing roklub. En 
repræsentant for denne var tilstede og stod for udlevering af 
materiellet. Under gennemgang af checklisten konstateredes manglende 
feltspade og utilstrækkelig gasbeholdning. De redningsveste der hidtil 
havde været anvendt i den udstationerede båd var erklæ~et uegnede 
p.g.a. slid, så derfor bliver tre af klubbens egne veste udleveret. 
Denne materieloverdragelse forløb uden nogen gnidninger. Man enedes om 
at feltspaden kunne undværes og at gas ville blive suppleret op under 
turen. Checklisten var gennemgået og depositum på 300 kr. blev betalt. 

Under pakning af båden ankommer et bådehold til klubben. Dette består 
af Jørgen Petersen (Rudkøbing), Anette Agger (Skjold) og Mikkel (DSR). 
Peter beslutter at gå op på den nærliggende SHELL tank, for at 
aflevere den udleverede klubnøgle, da der nu er andre medlemmer i 
klubben. Han overværer derfor ikke det hændelsesforløb, som er 
beskrevet i vores klubblad. Under den videre pakn~ng skulle Anette 
have foreslået at gamle redningsveste blev medbragt som fendere. 
Hertil skulle Steffen have svaret at det behøvede de ikke, da de havde 
de nye. Steffen kan ikke huske om han har sagt præcist sådan, men han 
fortæller at han argumenterede for at undgå at medbringe dem af 
pladshensyn. Katja fortæller at hun forsøgte at overbevise Anette om, 
at de ikke havde til hensigt at anvende disse nye veste som fendere. 

Resultatet af disse meningsudvekslinger blev at holdet foruden de tre 
nye veste også medbragte 2 gamle veste til brug som fendere. Peter 
hørte først om dette hændelsesforløb efter afgang fra klubben, hvor 
Steffen og Katja berettede om det. Herefter fulgte to ugers roning, 
hvor de nye veste ikke anvendtes som fendere. 
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Ved tilbagekomsten til Rudkøbing afleveres materiellet som før 
beskrevet og depositum på 300 kr. blev tilbagebetalt. på et senere 
tidspunkt konstateres det at de anvendte redningsveste er blevet 
tilsmudsede, muligvis med årefedt. Hvem der opdager dette har jeg ikke 
fundet ud af, men da båden skal anvendes fjorten dage senere får en 
roer fra Århus Studenter Roklub at vide fra en repræsentant fra 
klubben at de tilhørende veste er ret snavsede. 

på et tidspunkt klager Jørgen Petersen telefonisk til Doris Bøgh, der 
er formand for DFfR's langtursudvalg. Hun videregiver klagen 
telefonisk til Lasse Wredstrøm. Lasse retter henvendelse til Jørgen 
Petersen og foreslår at Rudkøbing Roklub får nye veste fra DSR mod at 
fremsende de skadede til DSR. 

Lasse henvender sig tll Peter og fortæller, at der er indløbet en 
klage over hans rohold. Peter skal rejse til Grækenland dagen efter. 
Derfor beder han Lasse om at vente med sagen til han kommer hjem igen, 
men kan han ikke vente må han kontakte Katja, Steffen eller mlg. Imens 
Peter er i Grækenland fremkommer Lasse's lndlæg i klubbladet. 

Denne beskrivelse af hændelsesforløbet er naturligvis ikke den 
absolutte sandhed, men kun et forsøg på at udrede historien om de 
ødelagte redningsveste. 

Efter denne skitsering af hændelsesforløbet vil jeg prøve at nærlæse 
Lasse's Rudkøbing historie. 

Lasse skriver "Den mest alvorlige sag er en klage over et hold DSR 
roere som lånte materiel i Rudkøbing". 

Dette er en sandhed med modifikationer. Materiellet i Rudkøbing er 
DFfR's udstationerede båd med udstyr. Dette materiel er ikke lant, men 
lejet for to uger til en pris af 600. kr. Det gør en ikke ringe 
forskel. Det der blev lånt fra Rudkøbing roklub var tre redningsveste. 
De blev kun lånt fordi de tidligere anvendte ikke var i orden. 

Lasse's næste påstand "Her brugte mandskabet på turen 3 helt nye veste 
som fendere". Dette er en direkte usand påstand. Hvem har set disse 
veste anvendt til fendere? Ingen. Derimod foreligger nogle 
tilsmudsede redningsveste. Dette bliver formodentlig kædet sammen med 
hændelsen inden turens start og dermed antages det i Rudkøbing, at 
vestene har været anvendt som fendere . Denne antagelse bliver fremlagt 
som en kendsgerning over for Doris 8øgl1, som videregiver informationen 
til Lasse, der i stedet for at undersøge de faktiske forhold vælger at 
videregive denne usande p~stand. Til sandsynliggørelse for vores 
påstand kan vi fremlægge en række foto's fra turen, hvoraf det fremgår 
at gamle veste har været brugt t i l understøtning for båden. 

Næste sætning "således at disse bl~ver ødelagt". Det må siges at være 
en overdrivelse. Det drejer sig om veste der er blevet tilsmudset i 
nakken. Vestene kan rengøres, men bliver næppe helt rene. Men at kalde 
dem ødelagte er en kraftig overdrivelse. 

Derefter skiver Lasse "samtidig - lyder beretningen -~ Bemærk at 
Lasse lytter til en beretning og gengiver den. Han afdækker ikke 
kendsgerningerne. 

Og han forsætter "ignorerede roerne gode råd og vejledning inden turen 
fra den stedlige repræsentant,". De gode råd og vejledning bestod i en 
opfordring til at medbringe gamle veste til fendere. 
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Enden på hændelsen blev jo at disse blev medbragt og anvendt. Derfor 
blev "gode råd og vejledninger" faktisk fulgt og ikke igno~e~et. så 
Lasse's påstand er direkte usand. 

Endvldere skriver han ~og klubben følte sig til grin for DSR roere". 
Ved klubben m~ man vel forstå samtlige medlemmer eller i hvert fald 
størsteparten af dis~e. Der var et klubmedlem tilstede under 
hændelsen. Dette udsagn må vel ogs~ siges at være noget af en 
overdrivelse. 

Til sidst gentager Lasse den overdrevne udtalelse "som tilmed efterlod 
nyt materiel ødela9t~. 

Denne nærlæsning sammenholdt med fo~anstående udredning viser at 
Lasse's historie kun består af usande eller overdrevne påstande. 

Hos mlg efterlader Lasse's indlæg det indtryk, at han vælger at 
fremstille visse af klubbens medlemmer, som en horde hærgende 
skadevoldere der på det nærmeste beVldst ødelægger materiel og dermed 
skader alle and~e DSR medlemmer ved at ødelægge DSR's ry. Samtidig 
formår han at fremstille sig selv som manden der beskytter alle de 
andre medlemmer mod denne horde og på et hængende hår formår at redde 
deres ry og rettigheder. Endvidere er han manden der tager initiativ 
til at straffe disse formastelige skadevoldere nu såvel som i 
fremtiden og derved redder DSR's ~y fremover. 

Nu s~ørger jeg Lasse direkte : 

Hvorfor offentliggører du denne historie i klubbladet, oven i købet på 
et tidspunkt hvor du har kendskab til at den ansvarlige langturs
styrmand er bortrejst ? 

Hvorfor kontakter du ikke de andre turdeltagere 7 

Hvorfor ofrer du ikke lidt mere energi på at udrede hæ~delsesforløbet, 
således at evt. misforståelser kunne blive bragt på plads og sagen 
løst til alles tilfredshed, uden at nogen uretmæssigt skal hænges ud ? 

Hvis du bevist vælger at handle som du har gjort, vil jeg gerne høre 
dine motiver. 

Hvis du ikke bevist vælger at handle således, så må din handling 
skyldes slmpel dumhed. 

Jeg vil gerne bede dig tænke over, at du er valgt til en tillidspost, 
hvor du skulle varetage vores interesser og repræsentere os. 

Jeg vil bede bladets læsere om at overveje, hvem der har opført sig 
skammeligt og usolidarisk i denne sag. DSR's medlemmer bør i fremtiden 
overveje om ikke Lasse's handlinger diskvalificerer ham som 
repræsentant for os. 

PS. Hvis DSR roere oftere end andre roere mister materiel kan det 
måske skyldes at der e~ mange af dem. Eller at de ror meget. Har Vl 
flere skader end andre l fo~hold til antallet af roede ture eller i 
forhold til totalt roet distance. 

Birger Jønsson 
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SVAR TIL 
BIRGER J0NSSON: 
Jeg er ked af, hvis du føler dig hængt ud i 
dCMe forbindelse. For denne her sag drejer 
sig nemlig ikke om i et klubblad at hænge 
nogen ud, men derimod al skitsere nogle 
retningslinier til brug og vejledning for os 
alle. 

Mcn tit forklaring skal jeg nærmere skit
sere baggrunden for, hvorfor jeg skrev 
artiklen i sidste nummer. 

Jeg hlev ringet op af DorriS 80gb fra 
DFfRs Langtursudvalg - Dorris er ansvar-
lig for lån af de udstationerede både - idet 
man i DFfR havde modtaget en klage over 
et hold DSR -roere, som havde lånt de 
udstationerede både i Rudkøbing. Klagen 
gik på, at DSR-roerne havde overhørt gode 
råd, optrådt stejlt og sidst men ikke mindst 
benyttet nye redningsveste som fendere -
frem for tilbudte gamle - hvorved vestene 
ud over at have lidt overlast osse var retur
neret indsmurt i ~refedt i en sådan grad, at 
Rudkøbing Roklub havde været chokerel 
ved afleveringen og næste hold roere havde 
vægrct sig ved at tage dem med, men bad 
om nogle andre. 

Jeg talle med Dorris Bøgh om, al det ville 
en nSR-roer ikke gøre, da vi selv på 
langture benytter fendere og vi alle ved, at 
nye/brugbare redningsveste ikke må be
nyttes som fendermateriel. 

Vi aftalle derfor, at jeg selv ringede til 
formanden [Dr Rudkøbing Roklub for at 
tale med ham om sagen. 

Birger nævner i sin artikel, at der kun var 
een repræsentant til stede for Rudkøbing, 
da materiellet blev afleveret. 

Delte er ikke helt rigtigt. 

På klubbens altan/terrasse stod formanden 

17 

for klubben og overværede forløbet. Uden 
dog at gribe ind, selvom han fulgte for
løbet. Dette er baggrunden for, at han i sin 
klage anfører, at "klubben - Rudkøbing -
følte sig til grin for DSR-roeroe". 

Ovennævnte blev fortalt mig af Dorris 
Bøgh. 

Jeg ringede derpå til turens ansvarlige 
langtufSStyrmand. Peter, som anførte, at 
man havde taget gamle redningsveste med 
som fendere og at man ikke havde benyttet 
de nye redningsveste som fendere og at 
man ikke Jlavde optrådt stejlt eller pro
vokerende. 

Jeg ringede netop lil Peter og ikke til de 
øvrige roere på holdet, fordi han som 
ansvarlig for turen osse kunne tale på sine 
medroeres vegne med hensyn til materiel 
og opførsel . 

Da spørgsmålet om at have henyttet nye 
redningsveste som fendere kun kunne være 
"ja" eller "nej". kunne dette ikke være sA 
vanskeligt. 

Det samme gjaldt forholdet om, hvorvidt 
gamle redningsveste var medbragt. Dette 
kunne jo også kun være et "ja" eller "nej". 

Mere diskutabelt og nuanceret kunne 
spørgsmålet Om opførsel være. 

Men, som sagt, Peter fastholdt under tele
fonsamtalen, at man havde opført sig, som 
man bør som roer i en fremmed klub og at 
boldet havde behandlet matedellet ordent
ligt. 

Her stod jeg så med en klage over et hold 
roere og så selve holdet, som afviste an
klagen. 

For ikke blot at modtage klage på anden 
hånd ringede jeg til til formanden for 
Rudkøbing Roklub, som fastholdt klubbens 
punkter. 



Jeg ønskede imidlertid at høre nærmere, 
samtidig med at jeg ønskede at udrede evI. 
misforståelser og bad ham om at sende 
DSR de famøse nye redningsveste, så vi 
ved selvsyn kunne tage evL skader i øje
syn. 

Dette indvilligede Rudkøbing i at gøre. 

I den forbindelse nævnte jeg, at DSR selv 
brugte gamle redningsveste som fendere på 
langture og det ville derfor være usand
synligt, at klubbens praksis pludselig ikke 
blev overholdt af en flok roere fra DSR. 
Jeg afviste derfor hans klage, indtil der 
forelå vidner/veste. 

Til det svarede han, at en meget erfaren 
langtursroer fra DSR havde stået på terras
sen sammen med ham og fulgt hele for
løbet. Jeg kUJUle jo spørge HAM om hans 
opfattelse. 

Jeg opfattede delle vidne som uvildigt, da 
han som meget erfaren langtursstyrmand 
kendte reglerne, og han samtidig var uden
for sagen, da han ikke var medlem af 
Rudkøbing Roklub eller deltager på turen. 

J eg ringede til ham, og han svarede be
kræftende på, at holdet / en enkelt på 
holdet havde været rimeligt skarp i tonen 
overfor Rudkøbings repræsentant, og at 
holdet IKKE havde taget gamle rednings
veste med sig, men at de derimod havde 
afslået. 

Dette udsagn gentog han uafbængigt både 
overfor mig og overfor formand Henning 
her i DSR. Han nævnte, at han ikke havde 
været til stede, da båden blev afleveret, og 
at han derfor ikke vidste noget om de nye 
redningsvestes tilstand. 

De to påstande blev derfor afgjort på ud
sagn af det uvildige vidne her fra DSR, 
som havde set forløbet. 

Derpå skrev jeg bemeldte artikel til bladet, 
hvor jeg bevidst ikke ønskede al hænge 
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nogen ud med navns nævnelse, idet klub
ben ikke kan være tjent med udhængning 
via bladet af nogle enkeltpersoner. Et 
faktum jeg tror Birger og jeg er enige om. 
TH gengæld tror jeg, at vi når meget læn
gere ved at skabe en debat ansigt til ansigt 
fremfor at skrive frem og tilbage i bladet. 

Dcne anførte jeg i vores telefoosamtale 
inden dene blads udgivelse, men du ønske
de selv denne debat j bladet. 

For nogle uger siden - efter sidste bladud
givelse - ringede jeg igen til Rudkøbing 
Roklub for at rykke for tilsendelsen af de 
bemeldte veste. på det tidspunkt meddelte 
formanden mig, at han nogen lid forinden 
havde talt med et klubmedlem fra Rud
købing, som havde anført deo sidste del af 
optrinnet. 

Efter at DSR roerne havde afslået at tage 
gamle veste med, var formanden og VOres 
vidne gået ind fra terrassen. Den ny ud
sag,nsgiver kunne derimod berette, at tur
deltagerne, lige inden de gik i blden, alli
gevel tog gamle redningsveste med trods 
tidligere afvisninger. 

Dette havde formanden og vidnet ikke set, 
da de var trådt indenfor j klubben. Trods 
dette nye vidneudsagn fastholdt formanden 
alligevel sin klage, som gik på, at de ny 
redningsveste var blevet benyttet som 
fendere, og derfor havde han hverken 
kontaktet mig eller DFfR efter sin første 
klage og efter dette nye udsagn. 

Da jeg skrev min artikel, havde jeg ikke 
denne oplysning. Jeg tTOede på DSR -
vidnet, som imidlertid ikke havde set de 
sidste minutter inden afgangen og dermed 
medtagelsen af de gamle veste. 

At det forudbetalte depositum ikke blev 
tilbagebetalt trods de p!stået skadede veste 
var, fordi DSR holdet ved afleveringen af 
båden allerede havde lagt vestene i den 
øvrige bunke, og de var derfor ikke blevet 
efterset ved hjemkomsten. - Dette ifølge 



Rudkøbing. 

DFfR overvejede som nævnt - ikke mindst 
på grund af denne sag - at fratage DSR 
relten til at låne de udstationerede både, 
men dette forslag blev heldigvis ikke til 
noget. 

Dette foreligger nu ikke blot mundtligt men 
nu også skriftligt til DSR. 

DSR har sladig ikke modtaget de famøse 
veste, men når vi gør det og hvis de er 
OK, skal der til gengæld føres en diskus
sion mellem DFfR og Rudkøbing om ind
givelse af ikke korrekt anklage mod DSR. 

Lasse Wredstrøm. 

REDAKTRICEN ER FARET I 
BLÆKHUSET. 

NEJ, NU KAN DET AL TSA V ÆRE NOK 

T sidste nummer af DSR-bladet kom der 
kritik af klubbladet fra Lasse Wredstrøm 
og i dette nummer ser man så, al der også 
har været reltet krilik af DSR-bladet på et 
medlemsmøde, hvor iall TOLV medlemmer 
med Motionsroehef, Lise McNamara & 
l..angtursrochef Lasse Wredstrøm i spidsen, 
deltog. 

Som nævnt i sidste nummer undskyldte 
redaktionen overfor medlemmerne og gav 
en forklaring på, hvorfor bladet var kom
met så uregelmæssigt og jeg skal da lige 
tilføje, at jeg godl forstår noget af Lasse 
Wredstrøms wrede et langt stykke hen ad 
vejen - men nu har JEG f~et nok! 

Det er tirsdag d. 24/11, og søndag d. 22/11, 
var der dead-line p~ klubbladet! Dagen før 
DSRs generalforsamling, blev jeg gjon 
bekendt med at der ville blive fremseodt et 
svar til et af Lasses indlæg. 
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Så langt så godt. Jeg vil ikke tage nogens 
parti i denne sag, da jeg overhovedet IKKE 
har haft noget med den famøse langtur at 
gøre, men j forbindelse med indlæggene og 
i forbindelse med kritikken af klubbens 
blad, er der nogen ting, jeg ikJ<e forståL 
Jeg vil derfor overfor læserne prøve at 
redegøre for tingene, så DSR-bladets 
læsere måske kan få en forståelse for, 
HVORFOR bladet nogengange kommer 
scot ud og ligeledes hvorfor det kan være 
vanskeligt at gøre alle i klubben tilpas. 

Man kan andetsteds i dette blad læse Bjar
ne EngelIs opfattelse af den nys afholdte 
general forsamling og han har åbenbart 
opfattet del som jeg, nemlig i'lt bestyrelsen 
blev genvalgt i ny rekordtid! 
Hvad er det vi har en generalforsamling 
ILI? 

Ja, bvad har vi egentlig en bestyrelse til? 

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt Iii at 
varetage medlemmernes interesser indenfor 
de j rosporten forskellige områder, fra 
Kaproning til Langtursroning m.m. 
Bestyrelsesmedlemmerne er som regel 
fundet - og foreslået valgt af den øvrige 
bestyrelse, med mindre der er fundet mod
kandidater, hvorved der bliver afstemning 
000, hvilken person, der skal vælges ind! 
På årets generalforsamling var der tilsyne
ladende ingen kritik af bestyrelsesmed
lemmerne, for så var der vel en og anden, 
der havde entret talerstolen for at give sin 
mening tjl kende. 

Det er da belt klart at der altid vil være 
kritik af de folkevalgte, da man ikke kan 
forlange at AlLE synes om det, man laver. 
- Og det ligger da også fast, at man altid 
hører noget" ude i krogene eller j korri
doren" i DSR om de forskellige bestyrel 
sesmedlemmer; men DU kan de da ånde 
lettet op, for de er netop blevet valgt og så 
sidder de der jo et år mere! 



Som før nævnt havde vi dead-line på 
bladet søndag d. 22/11-1992 og alle var 
HELT klar over at denne dead-line var to 
dage ~ generalforsamlingen. Alligevel 
kommer der så et indlæg fra et utilfreds 
medlem. der lægger op til at rochefen skal 
trække sig fra posten! 

GODAW DO! 

Og som følge deraf kommer jeg nu frem til 
det. jeg gerne vil fortælle læserne lidt om. 
nemlig at vi denne gang har en typisk 
forklaring p~, HVORFOR bladet mAske 
ikke når at komme ud ti! tiden og denned 
menes der d. 3'. november. 

Da et bestyrelsesmedlem sidste gang rette
de kritik af bladet, overvejede jeg megel at 
skrive et svar. Jeg droppede del, for jeg 

mente ikke, Clet kunne føre til noget der var 
gavnligt for DSRs klubblad og læserne! 

Da jeg pludselig mod min vilje er blevet 
kraftigt involveret j en eller anden intern 
krig. hvor jeg ovellikøbet nænneS1 har 
måttet træde ind som boksedommer, synes 
jeg alligevel at jeg vil g.ive min mening til 
kende! 

Jamen. kære venner, TAG' UGE OG FEJ 
FOR EGEN DØR! 

Der har nogen gange virker som om at fA 
medlemmer af bestyrelsen har udnyttet 
deres beføjelser når det drejer sig om 
bladets udgivelse. 

Ofte har jeg fået en opringning fra et be
styrelsesmedlem, der "pludselig" har op
dagel at dead-line var samme dag og at 
denne desværre ikke havde nået al skrive 
til bladet! 
Flink som jeg crN AR, kunne del da godt 
lige n~ mod at bladet blev rykket en-to 
dage - det var der aldrig indsigelser imod! 
Hvem tror I, hænger på den j sidste ende? 
REDAKTØREN! 
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Det tager faktisk temmelig lang tid at lave 
bladet fikst og færdigl, klar til tryk. Jeg 
plejer gerne at være IO hele arbejdsdage om 
det - den tid!. redaktør, Bjarne Engell har 
fortalt, at han ofte var en uge om det. Husk 
på. at det skal laves færdigt udenfor ar
bejdstid. 
Men ikke nok med del! 

Når et bestyrelsesmedlem forsinker bladet 
en dag eller to, så er der jo ingen der siger, 
at undertegnede "bare lige" kan smide de 
næste to dage ud af kalenderen og kaste sig 
over bladet, vel? 
Næste led j kæden er vores trykker! Når 
jeg, af gode grunde, afleverer bladet er par 
dage senere end aftalt "af forskellige årsa
ger", så er det heller ikke sikkert at HAN 
kan smide alle sine andre kunders tids
skrifter ud af maskinen for at lade DSRs 
klubblad komme til. 

Det er aldrig rart at fl kritik, men er kri
tikken berettiget prøver vi da også på al 
forbedre os. 
DelUlcgang har nogle af klubbens med
lemmer overskredet M1N tolerancetærskel! 

Grundet det kritiske indlæg mod en af 
DSRs ro chefer. blev jeg pludselig invol
veret i en masse ting, hvor jeg skulle tage 
stilling til om en person måtte læse andres 
indlæg og svare på dem j samme nummer 
af bladet. Der blev rettet henvendelse tH 
mig en lørdag aften, dagen efter General
forsamlingen, hvor jeg efter el daglangt 
møde på Fyn mest havde lyst til en af~ 
slapperaften med the og ostemad foran 
tlimmeren. Der kom cn opringning ved 21-
tiden og så kunne jeg derefler godt vinke 
farvel til resten af lørdagsbyggen! Nu 
skulJe jeg pludselig tage affære omkring 
nogle uoverensstemmelser nogle medlem
mer imellem og derfor var vi nødsaget til 
at holde telefonisk bladmødc, Hr. Bjarne 
Engell og jeg! 
En MEGET hyggelig lørdag aften! 



Søndag var der dead-line og mandag skul
le bladet laves færdigt. Det BLEV ikke 
færdigt, for i de fire timer, vi havde afsal, 
gik snakken mest på, hvordan vi skulle 
takle de meget kriliske indlæg og om en 
person skal have ret til at svare på dem i 
samme nummer. Vi enedes om at møde 
t irsdag for at lave bladet færdigt. 

Tirsdag morgen klokken OS.OO!!! - blev 
jeg ringet op af en af parterne i den nævnte 
sag. Vedkommende havde først ringet til 
noget af min familie, fordi han troede at 
jeg var der - læg venligst mærke til tids
punktet! 
Nok var JEG oppe, det var familien fKKE 
og morgenvækkeren blev ikke særlig po
pulær! 

Er der så en lykkelig afslutning på delUle 
historie? Jeg ved det ikke. Jeg ved blot een 
ting: Nu har jeg gelUlem dette fået fortalt 
alle i DSR, hvordan det er at være redaktør 
og jeg håber derfor også al nogen af med-

lemmerne kan se, at vi er ved al være for 
langt ude. Da der åbenbart kører en eller 
anden intern "krig" mellem nogle med
lemmer og bestyrelsesmedlemmer, kan del 
desværre komme til at gå ud over de for
kerte melUlesker - og dennegang føler JEG 
at redaktionen er blevel sal til al lage sti
lling til noget, der ikke rigtig hører hjemme 
i vores klubblad. 
Del er nogle hændelser, som måske burde 
ordnes i et andet forum end her - og burde 
have været taget op på den netop afholdte 
generalforsamling. 

Som redaktør kan jeg derefter meddele: 

FUNKESKOLEN ER H0RTOP MED AT 
EKSISTERE! 

Er man bestyrelsesmedlem må man, lige
som de øvrige medlemmer af DSR - af
levere til tiden - ellers er det bare ærger
ligt. 
Vi ser også helst at indlæggene er ren
skrevne, men det er ikke noget krav, hvis 
man afleverer det i god tid før dead-line. 
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Den med at udnytte, at der går en uge, før 
bladet bliver afleveret til tryk, dur' heller 
ikke. Her skal indlægget renskrives og 
bladet sættes op. 

Og til de bestyrelsesmedlemmer, der har så 
frygteligt travlt med at kritisere bladet og 
de sene udgivelser, vil jeg blot sige: 

Tænk jer bedre om og aflever SELV til 
tiden prompte og hver gang, så kommer 
bladet også ud til tiden. 

Alle DSRs medlemmer ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår 

Mange venlige hilsener 

Mette Bacher. 

APROPOS 

[ anledning af de uoverensstemmelser som 
finder udtryk i dette nummer af bladet vil 
vi gerne præcisere vores holdning til, hvad 
bladet kan bruges lil, og især hvad det ~ 
skal bruges til. 
Indlæg som kommer med angreb på navn
givne personer skal afleveres lil redaktio
nen mindst en uge inden deadline. På den 
måde er der mulighed for, at den angrebne 
person kan svare på indlægget. 
Vi forbeholder os ret lil at bede om, at 
meget lange indlæg bliver forkortet, og al 
indlæg holdt i en meget krænkende tone 
bliver skrevet om. Alk indlæg uanset 
indbold skal være forsynet med forfat
lerens navn. 
Kritik af personer valgt til tillidsposter bør 
vel nonnalt komme frem på generalfor
samlingen, især bvis budskabet er, at den 
valgte person bør træde tilbage. Hvis man 
er utilfreds med et bestyrelsesmedlem, har 
man her muligheden for al vælle vedkom
mende og vælge en anden. Ellers bør krilik 
af valgte personer i første omgang frem
føres overfor bestyrelsen, som så må tage 
slilling til den. Men del må være et prin
cip, at den der angribes bar mulighed for 
al besvare kritikken. 

Redaktionen 



o 

NÆSTE ARS 
LANGTUR GÅR 

TIL ..... . 

Det er ahid rart at vide i fOlvejen, hvis der 
skal ske noget spændende, således at det 
kan inkorporeres i ens kalender. Og da 
langtursroning ER spændende, skal sløret 
for nogle af næste års langture kastes 
allerede nu. 

Der er planlagt nogle store projekter og 
også en hel del mindre ture, som kan få det 
til at rykke længselsfuldt i mange gamle 
langtursroere. 

Er du ny roer og/eller har du aldrig været 
på langtur før, kan du alligevel trygt hen
vende dig. Distancerne er ikke længere, 
end at de vil kunne klares selv af uprøvede 
lallgtursroerc. 

22 

Det forudsættes selvfølgelig for gennem
førelsen af turene, at vejret tillader det og 
at alle øvrige forhold omkring langturene 
osse er i overensstemmelse med reglemen
tet. 

Af lurforslag kan nævnes : 

En føljeton-båd Sjæland Rundt med start 
fra DSR den 7. maj. 
Båden kommer til at gå syd om Sjælland. 

Dette således at man f.eks. over en week
end kan ro et stykke af vejen og så over
lade båden til næste hold, der ror videre. 
Båden forventes at være tilbage i DSR 
ultimo august. 

Flensborg Fjord 20.- 23. maj 
(Afrejse 19. maj om eftermiddagen). 
Turen går fra Sønderborg Roklub med 
overnatning i Gråsten Roklub til Flensborg 
Roklub. Turen er utrolig smuk og spæn
dende. 
Det forudsættes, at man som deltager har 
fri fredag den 21. Max. 6 deltagere. 



Pinseturen 93 Samsø Rundt 28.-31. maj. 
Afrejse 28. maj om aftenen. 
En smuk tur ikke mindst, hvis du ikke bar 
været på Samsø før. 
Ubegrænset deltagerantal. 
Overnatning i telt. 

Vikingespillene i Frederikssund. 
En tradition i DSR. Vi ror fra Roskilde 
langs kysten til Frederikssund, hvor vi ser 
årets vikingespil og overnatter i Fre
derikssund Roklub. 19.-20. juni. 

Fur i Limfjorden er der sikkert mange, der 
kender, men færre fra en rohåd. Naturen er 
meget smuk og uberørt. 
3.-9. juli. Overnatning i telt. 

Nakskov Fjord er meget lavvandet og fyldt 
med små øer og holme. 
Vikingerne holdt - osse - til her i dette 
område. Tag med og oplev denne meget 
flade meD smukke del af Danmark. 
Overnatning i telt 2A.-25. juli. 

Silkeborg-søerne og området omkring 
Himmelbjerget og Ry er ikke blot spæn
dende rent historisk men osse meget smukt. 
Tag med og oplev noget andet end almin
delig havroning. 
Afrejse 5. august om eftermiddagen. 
Hjemrejse 9. august. 
Overnatning i telt. 

Ud over nævnte ture planlægges der des
uden nedenstående ture, hvor datoerne ikke 
er fastlagt endnu . Det drejer sig primært 
om ture, der afvikles over en weekend: 

- N æstved/Skelskør 
- Lindenborg/Roskilde 
-Sydfynske ø-hav (evt. over flere 

dage) 
-Nivå-ture 
-Saltholm 
-Hven Rundt 
-Amager Rundt. 
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Af ture til udlandet kan nævnes: 

-Sognefj ord/Os lo 
-Grønland 
(Sønderstrømfjord Roklub) 
August måned. 

-Sverige langs kysten eller 
kanalerne. 

-Rusland 
-England, øvre del af Themsen 
-Ægypten (Nilen) efteråret 93. 

For alle ovennævnte ture gælder, at yderli
gere information og tilmelding vil foreligge 
via bladet og opslagstavlen i Slyngelstuen, 
når tiden nærmer sig. 

De ture, der ikke er fastsat dato for endnu, 
vil således osse blive aJ1./lonccret i god tid. 

Men du er - bvis du har øvrige spørgsmål 
- velkommen til at kontakte mig enten i 
klubben eller privat (adresse og telefon
nummer bag i bladet) 

Lasse Wredstøm 

u~ lAdet ..,,' m,,"ttk bWdu i .to.'MJ!JJt1c, 0t uNiJ~ da tillry!lu(!l\ 
!dnc \; ,.uJm.mJOfd~ ind pd 0'1 boT pia. hVOT Jo <11as s:binc have 
o,ttTcl u blJJ~~ 

NYTÅRSFEST DSR 
31/12 92 KL. 18.00 

FOR CA. KR. 200,- PR. NÆSE. 

Velkomstdrink, Dronningens nytårstale, 
mad, overrdskelscr, underholdning, cham
pagne = Nytårsfest i DSR. 

FØLG MED PÅ OPSLAGSTAVLEN 

Med venlig hilsen: 
Maibritt, Mette, Gitte, Tine, Jacob, Ole R., 
Niels og måske Gert, Ulrik og Birger. 



Motions
Trænings 
weekend 
i Sverige 

(Strønhu ltl 
~. 15. - t1. jan. -Fd 
~~ ~ ~ 

Få frisk luft 
Dyrk motion 
Spis kager 

Pris: ikke fastlagt endnu. 
regn med ca.350 kr 
Møde: t7.1.2. kL19.3O 

Tilmeldingsfrist: 17.1.2. • 

BoJ AsJUørn m.n ~ 
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UDVALG 

Dc mange nye medlemmer kan have svært 
ved at orientere sig i, hvordan klubben er 
organiseret, hvordan udvalgene i grunden 
fungerer og hvcm der sidder i dCQl. 

Bestyrelsesposteme er p~ valg en gang om 
året, og listen over bestyrelsesmedlemmer 
og roc hefe r findes i hvert nunuucr af 
bladet. [ modsætning bertil er udvalgene 
mere eller mindre selvsupplerende. Man 
kan Iii en vis grad få et overblik over dem 
ved at læse opslagstavlerne, men for 
klarhcds skyld bringer vi en liste over 
samtlige udvalg og en beskrivelse af nogle 
af dem; resten kommcr forhåbentlig 
næste nummer. 
Udvalgene er (i alfabetisk rækkefølge): 

Barudvalg (tirsdag og torsdag) 
Barudvalg 2 (mandag og onsdag) 
lnstruktionsudvalg 
Kajakudvalg 
Kaninudvalg 
'Kaproningsudvalg 
Køkkenudvalg 
Langtursudvalg 
Malerie I udv a I g 
MOIionsudvalg 

Hertil kommer Orienteringssektionen, som 
har en særlig status . 
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BARUDVALG 2 (supplerende) 

r sommer var vi en gruppe medlemmer, 
der beslUt1cde al holde baren §ben pA 
mandage og onsdagc, foreløbig som cn 
forsøgsordning. 
Vi synes selv, at forsøget er gået rigtig 
godt - og vi har da også fået en del posi
tive tilbagemeldingcr fra andre medlemmer 
i klubben - så vi har besluttet at gøre 
ordningen permanent. Dene indebærer, at 
baren hele vinteren skulle være ~ben på 
mandage og onsdage j tidsrummet 18.30-
20.30. 

Der er 14 medlemmer af barudvalg 2, 
nemlig: 

Gitte Axelsen, Nina Barfred, Svend Dao
bæk, Niels-Jørgen Diemer, Sysse Engbcrg, 
Flemming Hansen, Jacob Hintz, Agate 
Hjulmand, Kirstine Hovgaard, Steffen 
Klint, Karsten Muock, Britta Petersen, 
Anne Styrbæk og Christel Vest Andersen 

men vi kan godt bruge flere! 

Gitte 

KANINUOV ALGET 

Så har kaninudvalget pakket degfonnc og 
kageopskrifter sammen for i år . I som
merens løb er det blevet til et par tons 
kager i forskellige former og farver, og 
hundredevis af kander kaffe og the er 
blevet tømL 
Det kan ikke benægtes at den nye ordning, 
at kaniner også skal bage kage en aften for 
at ~ roret, har fungeret over forventning. 
FOTh~bentlig har flere (for ikke at sige 
mange) kaniner fået mod på al fortsætte 
udfoldelserne i køkkenet, hvor der er brug 
for nye friske kræfter Iii klubaftener , fe
ster, og ikke mindst Næste Års Kaoinud
valg. 
Se, d et var en gang i 1989 at kani n udv al-



get oprindeligt blev udfonnet som "kage
ordningen hvor sidste års kaniner (og 
kagespisere) bespiste nye kaniner med 
kaffe, the og kager". Dcn ide var ikke så 
tosset. For hvem husker bcds..t. hvor dejligt 
det var at komme hjem til klubben, efter 
en lang og strævsoro rotur, hvor kaffen, 
theen og de dejlige kager kunne indmun
diges på verandaen i solnedgangen.IN
STRUKTØRERNE! var der sikkert no
gen der ville svare. Det er ikke helt skudt 
ved siden af. Kaninudvalget sender mange 
varme tanker Iii alle de instruktører, som 
er kommet med glade tilråb og rosende 
ord . Her er det dog mere års-kanincrne jeg 
henviser til. 
I år har kaninudvalgel været bemandet af 
ikke belt dugfriske, men ak så hårdt arbej 
dende, flerårskaniner. Det lille udvalg 
bestående af 8 kageglade medlemmer har 
stået til kaninernes dispoSition hver man
dag og onsdag gennem instruktionens fem 
aktive måneder, og uden dem var del hele 
gået i .... . 
Næste år der det tid at tage traditionen 
alvorligt igen, og det er her årskanineme 
kommer ind i billedet. Hvis I har brug for 
lidt vejledning og gode råd om hvordan 
man kan afvikle en kaninaften, må I gerne 
kontakte årets udvalg bestående af: 

Tina Hansen, Brita Kvist Hansen, Ole 
Kammersgård, Birgjtte Nielsen, Annette 
Jægerlund, Jens Hollænder, Gitte Axelsen 
og Eva Jordung. 

Vi siger tak for i år med de bedste kage
hilsner 

Eva 
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KAJAKUDV ALGET 

Et decideret kajakudvalg har DSR ikke, 
men her i efteråret 1992 er kajakinstruk
tørerne begyndt at mødes en gang Om 

måneden, og her diskuteres instruktion, 
forrige sæson/kommende 
sæson, organisering, udvalg, materiel etc. 

Lidi om kajakfolkel. 
I DSR er der 50 roere der har kajakret, og 
der er pt 20-25 under instruktion . Ud af de 
50 med kajakret er 20 personer instruk
tører. Det er første gang i klubbens histori
e, at der er så mange instruktører, hidtil har 
der været max. tllte. 
Vi ror når vi har lyst, og når vejret er til 
det. Ønsker man selskab p~ turen, laves der 
enten aftaler, eller man tager chancen og 
kommer tirsdag og torsdag kl. 17.00. 
Af aktiviteter kan nævnes, at vi så vidt 
muligt deltager j de af DSR arrangerede 
aktiviteter og ture, og i de årligt tilbage
vendende traditioner såsom Struckmann
sparken, Rosportens Dag, Skt. Hans aften 
m.m . 
Da vi er mere mobile end roerne, laver vi 
også vores egne langture, f.eks. til MølleA
en, SuseAen og Gudenåen. 
Af rene laijakaktivileter skal nævnes, at 
Hellerup Kajakklub har inviteret os til at 
være med til "Handikap-roning" hver 
tirsdag kl. 18.00 fra maj til Oktober (kajak
sæsonen). Hven år er der "TOur de Guden
å" i september måned, og Hvidovre Kajak
kl ub inv ilerer til "juler<~s" i december 
måned. Derudover er der diverse kajakløb 
rundlom i landet. 

Vibeke lansen 



DSR'S ORIENTERINGSSEKTION 

Orienteringssektionen er en selvstændig 
forening, stiftet den 29/11-1940. Sektionen 
er medlem af Dansk Orienteringsforbund, 
som er medlem af Dansk Idrætsforbund. 
Sektionen har ca. 60 medlemmer. 
Sektionens formål er at fremme orien
teringsidræt for derigennem at skabe et 
sammenhold blandt DSR's medlemmer i 
den tid , hvor roning ikke finder sted. 
Alle kan blive medlem af orienteringssek
tionen. Det årlige kontingent udgør 15 kr. 
Man skal mindst være passiv medlem af 
DSR, hvis man vil starte i en konkurrence. 
Sektionens aktiviteter udfoldes især fra 
"Gåsehuset" i nordenden af Ravnsholt Skov 
ved Allerød. Sektionens medlemmer delta
ger endvidere i mange løb, som arrangeres 
af andre klubber. Sektionen arrangerer 
hvert år et stort løb (Stifinderløbet), hvori 
der deltager op ti I 600 løbere fra andre 
klubber. 
Sektionen ledes af et styre, som vælges af 
en årlig generalforsamling. Det nuværende 
styre er: 

Formand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
PR: 

Ronald Clausen 
Nis Schmidt 
lo han Frydendahl 

Ole Kammersgaard 

Orienteringsløb kom til Danmark fra Norge 
og Sverige i slutningen af 30'eme. Det var 
især roklubber, der tog orien-
teringsløb op som en vinteraktivitet. Mange 
af de orienteringsklubber, der findes i dag, 
har deres udspring i en orienterings-sektion 
i en roklub. [ dag er det kun ganske f?I 
roklubber, der har en orienterings-sektion. 
DSR har været rimeligt aktiv i det organi
satoriske arbejde for orienteringsløb og har 
således leveret flere personer til hovedbe
styrelser gennem tiderne. 
De konkurrencemæssige resultater har det 
altid været sløjt med. 

Ronald 
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LIDT AF HVERT. 
Mysteriet om måtten endnu ikke løst! 

I sidste nummer af klubbladet efterlyste 
Mogens Haut klubbens store blå måtte, der; 
sidst blev set i forbindelse med festen ved I 
Standerstrygningen. 
Vores blå måtte er åbenbart forsvundet op 
i DEN BLÅ LUFT! 
- Et gæt har været at en fra De Studeren
des Råd måske kunne finde interesse i 
måHen, hvor D.S.R står smukt indvævet 
med rødt. 
Eller også har en eller anden manglet en 
julegave til mor! 
Til relte vedkommende: Find på en anden 
ide med hensyn til julegave og bring måt
ten tilbage. Fuld diskretioo loves. 
Ved festen var der iøvrigt besøg fra andre 
klubber, så det vil måske være nærliggende 
at bringe en efterlysning i omegnsklubber
nes blade. 

Mette Bacher. 

NYTÅRSFEST I DSR ??? 

lame n det er da meget snart . Er der nogen, 
der har lyst til at arrangere, da kom frit 
frem. Klubbens lokaler er ledige den aften 
og vi har holdt nogle rigtig gode nytårs
fester de sidste 6-8 år. 
Hvis sidste års festudvalg er kørt tTæt, må 
der kunne findes nogle andre af vores 
mange medlemmer der orker. Det behøver 
bare at være en mindre,hyggelig fest med 
få deltagere eller hva' med et ordentligt 
brag, hvor den store sal er fyldt af fest
stemte mennesker. 
Feste? Det ka' vi da i DSR. 

M.13 . 



En vinterroers bekendelser: 

It Jeg roede faktisk hele sidste vinter". 
Hvis jeg fortæller det ti) kaniner og andre jeg har været ude at ro med i løbet 
af sæsonen, ser de på mig som om jeg var fuld af løgn. Hvis det så lykkes at 
overbevise dem om at vi var nogle stykker der rent faktisk roede udendørs 
adskillige gange sidste vinter, lyder det sam~temmende og med dyb forundring: 
Var det ikke koldt? Frøs 1 ikke? 
Jo luften var kold - det var jo vinter trods alt, men jeg hader at fryse, og hvis 
jeg frøs ville jeg da ikke tage ud at ro, rnen med en smule omtanke og en 
fornuftig beklædning, er det faktisk herligt og vannt at ro om vinteren. Vi var 
3 DSR roere som mødte~ hver anden søndag kJ. 9.30 gennem hele sid~te 

vintersæson, for at holde konditionen og den hårde hud i hænderne vedlige, og 
ikke mindst for at pleje det sociale samvær, som jo ellers godt kan ligge lidt 
brak i vinterhalvåret. 

Som vinterroer bør man have flere lag tøj på, ~å beklædningen kan varieres efter 
tempetraturen og vejret. Jeg havde terrnoundertøj på inderst, en joggingdragt 
uden på og en fiberpels yderst på overkroppen, hue og halstørklæde. Det var 
rigeligt til at holde vannen, ofte måtte jeg lægge et lag for ikke ar komme til at 
koge. Det var ikke nødvendigt at have handsker på. 
Nonnalt gik turene til Skovshoved eller Taarbæk, men vi var også et par gange 
på Kanaltur. En søndag med høj solskin i kanalerne er helt ubeskrivelig - det 
skal opleves. Vi holdt en kortere pause undervejs, hvor den medbragte te, og 
nogle kiks eller kage blev indtaget, hvorefter vi vendte næsen hjemad mod DSR 
og saunaen igen. 

På opslagstavlen i slyngelstuen vil motionsudvalget sætte en liste op, hvor Du 
kan skrive Dig på, hvis Du er interesseret i vinterroning. Der vil så blive lavet, 
og fordelt. en telefonliste, hvor interesserede foer kan kontakte hinanden, men 
udvalget vil prØve at lave fast roning hver søndag kJ 09.30 i hele vintersæsonen. 
Årsagen til det tidlige tidspunkt er, at det om vinteren ::;om regel blæser op over 
middag, så for al undgå dette er man nødt til at starte tidligt. 

For at ro om vinteren, er der nogle få krav der skal overholdes: 

Du skal have redningsvest på - hele tiden. 
Du skal ro så tæt på kysten som muligt. 
Du må kun ro i dagslys, og så i øvrigt lytte til vejrudsigten inden du går 
ud. 
Du skal have læst vinterroningsreglementet fra DSR . (Det hænger på 
opslagsta v len) 

Hvis Du overholder disse enkle regler har Du mulighed for nogle herlige op
level.~r i vinter, for selvom standeren er strøget, er der ingen grund til at holde 
sig inden døre. 
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TIL DSRs MEDLEMMER! 

Vigtigt vedr. indlæg tit klubbladet' 
Da vi har erfaret, at der i klubben findes 
nogle MEGET nysgerrige personer, der 
Jlbær breve stilet til redaktionen og hvor 
der yderligere står: Alt: Navn, og at disse 
nysgerrige intet har med redaktionen at 
gøre, vil vi på det kraftigste opfordre til, at 
de medlemmer der vil skrive til bladet og 
ikke vil have det ud i fuld offentlighed 
inden bladets udgivelse, sender indlæggene 
til en af bladets medarbejdere (navn og 
adresse nedenfor), eller putter indlæggenr 
i vares postkasse, der står i vindueskarmen 
i Slyngel-stuen, hvor kun redaktricen har 
nøglen. 

Med venlig hilsen 
DSRs Bladredaktion: 
Melie Bacher, Ulrikkenborg Alle 28, 2800 
Lyr.gby 
Sysse Engberg, Hallinsgade 39, 2100 ø 
Bjarne Engell, Hildursgade 9, 2100 ø 
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BÅDVEDLIG EHOLDELSE 
1992/93: 
HVAD SKAL DER 
GØRES? 
Materieludvalget og vores uundværlige 
bådebygger Kim har været vores behold
ning af både igennem for at finde slid og 
skader. Flere af klubbens medlemmer har 
allerede nu deltaget i yderligere gennem
gang af bådene ligesom indtil videre 16 
både er tæthedprøvet og vasket af. 

Første resu hat af dette arbejde er følgende: 

Det nye reglement for bådevask, nemlig at 
bådene skal vaskes, når de kommer ind 
mandag og torsdag efter kl. 17.00 og ellers 
om nødvendigt, fortolkes alt for lemfældigt 
af medlemmerne. 

Når der sidder tykke strimer af brun sæbe 
indenbords under svirvleme, skal båden 
vaskes af i det mindste der. 

Når man har overtaget en båd, der inde
holder prøver fra sandstrande herfra og til 
Nivå i fingertykke lag, skal båden spules, 
uanset om man selv har slæbt sandet om
bord eller det er det foregående hold, der 
har snydt for spuleriet. 

Hvis man har pillet hårdkogt æg ombord, 
skal båden spules, når man kommer hjem. 
I den forbindelse skal det påpeges, at der 
kan sidde mange gode sager i mellemrum
met mellem svøb og bord nede ved kølsvi
net. 

Alt ialt skal båden som oftest spules og 
aftøres grundigt hver eneste gang, man har 
været ude. 

Indtil videre tegner der sig følgende op
gaver for det næste halve års tid: 
De 4-åres inriggere Thor, Balder og Bjarke 
og gigbåden Olsen skal slibes indvendigt 
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og tildels udvendigt og omlakeres. Det 
samme gælder den 2-årers Loke. Følgende 
både skal repareres i større eller mindre 
grad: 

4-Årers inriggere: 
Thor 
Viking 
Balder 
Bjarke 

4-årers gigbåde: 
Odin 
Olsen 

2-årers inriggere' 
Elektra 
Frederik IX 
Loke 
Absalon 
Svante 

En del af disse reparationer er så nemme, 
at vi/1 selv ordner dem. Det er der ingen 
grund til at belaste Kim med. 

Endvidere skal alt, hvad der bruges under 
en rotur, d.v.s. årer, sæder, bundbrædder og 
ror, slibes og lakeres på næsten alle både. 
Andre både skal have lidt slib og lidt lak 
på de mest udsatte steder. 

De mange sedler om jeres ønsker m.h.t. 
arbejdsordning er endnu i skrivende stund 
ikke helt færdigbehandlede, så vi ved 
endnu ikke, om der bliver flittige hænder 
nok til at nå det hele. 

Vi håber det, for som om den fine sommer 
ikke har slidt nok på inrigger-materiellet, 
så har sculler-roningen grebet om sig. 
Derfor har Mogens Haut meldt sig til 
Materieludvalget og er i al stilfærdighed 
begyndt at afføre flere af de gamle klink
byggede havscullere deres dækbekJædning 
for at kunne give dem en tur med revne
tætning og lakering. Han får også brug for 
hjælp! 

Bjarne Engell 
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Orienteringsløb 1993 

3/01 
10/01 
31/01 
21/02 

7/03 
14/03 
19/03 
20/03 
21/03 
28/03 
28/03 

Tilmelding: 

GåsehuslØb: 

Øvrige lØb: 

Løbstype Skov Arrangør 

Nytårsstafet Kårup Holbæk OK 
Gåsehus Ravnsholt *** OSR *** 
Gåsehus Ravnsholt *** OSR *** 
Gåsehus Ravnsholt *** DSR *** 
Gåsehus Ravnsholt *** DSR *** 
B VallØ Storskov Køge OK 
D-nat Stenholt Vang FIF 
A Gribskov Nord FIF 
D-stafet HØvelte/Sandholm FIF 
Gåsehus Ravnsholt *** DSR *** 
B Næsbyholm Herlufsholm 

MØdetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

tlf. 31 63 08 11 (arb. ) 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 42 85 86 05 (priv) 

GF 
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