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Tilbage til hverdagen.
For lil næste generalForsamling ar ~unne
redegøre mere udførligl for instruktionens
succes i den forløbne sæson skal instrukrionsudvalgel derfor , hvis ovenstående
fOH.lag følges , have formuleret følgende :

-Hvor mange af de frigivne havde evI. roet
mindre end de 50 km .
-I tilf;elde af, ar man frigav roer~, uden at
de havde hc~tået den afslullendc prøve,
hvor mange drejede det sig sli om.

Hvad er de 12(?) v igtigstc elementer i
rotagcl.

Enhver bcstyrc(se bør have cn fonnuleret
politik omfanende bl.a. instruktionen. Uanset hYad politiken går ud pJl, skal den
kunne beskrives ved dis~e styringsparametre:
- Kom mllodoer:
Hvormange?
Hvor godt?

Hvordan lyder klubbenslDFtRs vedtagne
kommandoer .
Ovcnst.knde Skal selvfølgelig va;re gion,
illden inslIuklioncn begynder.
Ved instruktionssa:sonens afslutning kan
instruktionsudvalget ud fra illstruktionsbladene samlc oplysninger, der stiller fO/manden i stand til at fortæl1c :

-Rolagel :
Hvor detaljeret viden?
Hvor godt indl;crt?

-Hvad var den gennemsnitligt rOGde diseance for en frigivel roet.

-Rutine:
Øve hvor mange km ?

-Hvormange instruktører deltog.

Bjarne Engell

KLUBAFTEN SØNDA.G O.

Tema;

7 _ FEBRU1\R Kr., 18

Lysbilleder fra Nilturen

Arrangører: Lars Bundesen cg
Tilmelding til

s~isning

sam~

fra Peru.

Lise-Lot~e

Jacobsen .

l7 00, deltag i gymnastikken for kaproere og få en

Vores l2S-års jubilæurnssæson er nu afsluttet, og
VI kan se tIlbage på en sa:son, hvor DSR har nydt
Slor bevågenhed fra mange SIder ISlaOdsæn.clseD
af h..sct kom et godt stykh videre, bådcparkcD
blev øgel og omgivelserne fik et IJltncngt

snak med træncrrn:.

Uerughcd om den måde klubben skal dnvcs på og
knuk af forvaJlmnget1 af bestyrd \ es poster kan
natu r~gvi$ ikke UJldgås, og skal det heller Ikke

ansigtsløft .
Men nu er det hverdag igen, og VI skal igang med
en ny sæson, hvor kra:fterne kan koncentreres
Indadul på at få de rnanse a.l.:uvireter, klubben
IlJbydcr. III at fungere ~Uer fungere bedr~ Som j
VII se af sidste nummer af bladet er vi gået 'gans
(lied planlægningen af S8:S0nen, D~r skal også
næste ar instroeres, dyrkes mOUOnSTllfUllg, dyrkes
kapronmg og foretages langrure i lOd- og udland

MOl denne debat slrul!c gerne foregå på en for
klubben acceptabe I måde og forhåbentJlg moo
positive ændnnger ul falge. Det er derfor med
meget star! ubehag, at jeg har fu ;:,'1 de skrivenc.r.
der har været mellem langtursrochefun og en
gruppe af langturs roerc , Jeg skal Ikke her tagc
stt.lling Ul sagens indhold, men blot korruneolue
deAS form . Jeg har gentagne gange opf.)rdr~1 de
illvol>-erede til at sætte sig sammen som voksne
mennesker og få ryddet de Il\Jsforståelser, der var
opstiel, af vejen Men det var altså Ikke Icsnlngcn,
der kuM" anvendes. TQllen i debatten. der nu tkke
Ia:nsere drejer sIg om "sagen", men om personer
er blevet stAdig dårligere . Så dårlig, al jeg falrusk
havde bedt redaktionen om at undlade al bnng~ de
seneste indlæg Men ved lllCJm()rc eft~rtan ke er del
besluttC1 at nnngc dem. Om Ikke andet kan de vel
tjene som eksempel på., hvorledes uenigbener ikke
kan leses

Dette betyder. at uddannelse og bemanding af alle
udvalg skal på plads . Så hV1.S du hM lyst ul at
deltage aktIvt, og det hlber Jeg, der er ngtlg
mange af Jcr, der har. så tag konrakt med
bestyrelse!\! mOOlcmmer. Vi kan på næsten alle
o~del bruge flere h:cDder
På generalforsamlIngen blev det af bestyrelsen
fremsatte forslag om at sænke kontulgentet for
unge under 25 :U nedstemt. Da den foreslåede
konllOgeouorhøjelsc samtidig blev vedtaget,
forrmgede det på ifl&eo måde vor økonomi, men
det efterlod spørgsmålet om, hvad", gor ved. del
problem, der var baggrund for forslaget. V, hM
faet maJlgc nye medlellUller i det forgangne år.
men som tidligere bema:rket er de I gennemsnit
ganske "gamle" Jeg vil ikke gøre nug til talsmand
for at indlede et stone ungdomsarbejde i
traditionel forstand. da jeg ikke menes, at en klub
som DSR har rel meget at lilbyde lUIse på 12 - 14
er Men bvad med den store gruppe af
gymnasiaster og yngre studerende, der i alt fald
Lidligere var den gruppe;, bvorfm VJ rckrul1i:red.e en
stor del af VOTC nye medlemmer? Lad os konune
igang med at "tænke tankes" . Jeg VOO, at der er
m<Xllemmer, der gerne vil vlCre med i ~ slags
"rekrunenngsudvalg", og hVJs du cr ung og kan
huske din egen start i DSR., så riIlg til mig, så vi
kao a sal. nogle medlemmer sammen snarest ,

Dehatlen har fundet sin afsluming DSR. har nu
bverken "1\ langtursrochef eller et langtw-sudvalg.
Og hvem blev så "vinderen"? Det må den <:nIce/tc
selvfølgelig afgøre med sig selv, nlen jeg kan 1 alt
fald meget nemt udpege taberen, ocmJlg Oaruke
Studenters Roklub, V, står tilbage med et
udItkket område l bescyr el sen, ne.ulig langturSområdet saml en ubehagelig ancydoUlg af Illoyal
optræden fra besty{elsesmedlcnuncr Det sidste
må vi /lalurligvJs forbolde os td I et passende
forum - og det er Ikke medlcmsbladel, mens det
første knever, at der er nogle personer, der
p;Uager sig at videreføre og afslurte det
planla:gningsarbeJde , dtr vat igang for den
kommende sæson. Oct er let a1 bryde n<:<l, men lad
os nu se hvor arlSvatlighcden for genopretningen
kommer fra.
Så, langrursrochef og Iangtllrsudvalg søges I for [
VII da vel også på langtur I år?

;>å kaproningsfron= har vi nu !let rrænemc for
den næste sæson på plads, Disse vil være Morten
Espersen, Valdemar Chabior og Per Arnoldo . Og
så mangler vi bare roemel Det er naturli!!",s Ikke
helt ngtigt, men hvis du hM lyirt tJ.I at Sl\u:;e til
kaprooing, så kom ned i klubben mandag aften kl .

Henrung.

på opslag på opslagstavlen.
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OrteDterfngsseklioMb
Rerenl fra acncal[onlmllUilD den 1011 Z-n kJ.
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Med DRlIM herum -
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Sekljouen
har
æresmedlemmer.

Poul Nissen blev valgt Dg konstaterede de."l
general forsaml ingens lovl iglled.

53

medlemmer

og

IkrctnlQ&.
Valg

B[

styrt.

Formand:
Kasserer:
Sckwz:r:

Del 48. Stifinderløb blev afholdl den 12. april
92 i Rude Skov ",ed Ole Hørup SOm
SIa::vneleder og Ronald SOm oonelægger. Det er
behageligt med tn !1kov s.å tæl på. Det gør
rekognoscering og andre forbereddsu lil løbet
noger lenere. PA løbsdzgen var vi for
officials, men arrangement el gik god I, dog lidr
langsom resulralfomlidling.
Næslen ingen deltagelse i de lbne løb.
I maj arrangerede vi ct onsdagstræningsleb.
Årets klubmesterskab fande sred i Haro:skovcn .
Vi vaf 6 dcltagere, og ny klubmO:Sltr olev
Torben Møller.

Ronald Clausen
genvalgt .
Nis e.l. Schm idl
genvalgt.
Iohao Frydendahl

Dellai!erne; 22 roere rra dels Berlin dels Rhin-områdcl - og sJ mig. 79 og 16c? Gennemsnilsalderell var omkr. 40 og - ingen Ivivl - man fornemmede sIraks, ar de alle \'ar
garvede langtursroere.
un&tur pJ lysk: Da de Iy~ke L-Iurlib~dc er dobheh-gigs, og derfor ikke kali rumme al
l>agag.e, er det sa:.r.l\'anligl, al ~I par biler felger lure!! . Med i båden har hVCf enlcdr kun Jcl
rornødne ril sc!ve IUfen . Re~lcn af bagagen fyldes i bilc:rne, som d,r så aflalcs mcfpunklcr
med ved froko~ltid og ved dag.ens tl3pcsh:1.

genv~Ig1 .

PR -arbejde:Olc KalllD1ersgård
13nsk.cde ikke genvalg
Vibeke lansen
valgi ,
B.nWu:.
Poul Nissen
genvalgt.

rn

Selve luren; Tirsdag den 17.11., kl. 14 ~Iartedc vi (6 af delI3gmlt:) fra BRC HcvcllJ i
Btrlin i en minibus med 4 4 -~rcs gigbåde på anhængcren . KJ . 18 nAede vi rokluhhcn i

Eyeotuelt.
Skovudvalge! hat i maj 92 foreslåel , at vores
49. StifindUløh skal
afholdes
i Sorø
S0nder.;kov den 18/4-93. men senere meddeler
Skovudvalgcr os, al de mener, al kortelover
skoven er for dårligl. P~ nuva!rende lidspunkl
er der relgende- muligheder:

Efterårets
Gåsehusløb
har
haft
normalt
delrageranlal , men del Mr knehel med at finde
ammgører.

I) ClI anden skov
2) revidering Bf Sorø-kortel
3) inlet løb

R~n,kab .

Nis Schmidl
gennemgik det
udleverede
legnskab. Slirinder!øbel gav Cl overskud på
4 .700 kr, bl.a . som følge af få udgifter til
kørepenge - banelæggerco bør ogsl i fremliden
bruge cykel. Vi har harr renieindlægter p.i
1.800 kr. Der hM ikke været behov for al tivc
lilskud !il
vedligeholdelse af Gåsehu$et .
Sektionens overskud er herefter pli 5.900 kr, og
f()rmuen er på 46.800 kr.
Kontingenlet blev forhøjel fra 15 kr lil 20 kr.

Vi ovcrvejer cl løb i Sverige, men det er
v3,tSkcligl nI finde en vclegnet skov, ~ inlel er
endnu afgjort .
N~IC lirs ldubmesle~kabsl0h er

deo 311lQ-2:!.

langtur i november.

I seplember fik jeg å/cls tilbuc.l (ra en gammel rokammerat i Ikrli,, : "Vil UU meJ P3 l.Ulglu r
rra Halle li! 8erlin i slucningen af novcmoc.r?" .
Var del en spøg - langruc i november!!!
Dc.1 var ingen spøg. og den 17. novcmber, kl 8 .30 blev jeg modlagcl ved Ralhaus Sp:!ndau
iført bl.a. 2 tasker med air det lØj, jeg menle en sJdan lur m~lle kur:vc . Samli~ig var Jcg
in<l~lil!cl ~, al jeg nok ville opkvc nogel heil nyl.

lødsebdle fOrslag. Ingen

Ronald
Oausen
gCJUlcmgik
beretningen .
Sæsonen starlede med er velbesøgt Julckispus,
og i vinterhalvåret har vi som sædvanligt
aO,oldt løb ti,) Gåsehustl med IO lil tIC: ugers
mellemrum . Rimeligt fremmøde.

p~
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Rude Skov

Halle, læ.sscde bådc af og gjurde dem klar lil morgensdagens roning Eher p~ hel! normal
L-Iursmantr at v;cre blevet inslaneTel med vore luflmadraslie! i divcrse omk lædllingru m
fandl vi frcm lil den nærmeste Kne ipe, som kunne byde 2J roere p~ aftensmad ng godl ,
lysk øl. Her fik jeg det første indlryk af gruppen. Del val pos itive. Dg det var lydeligi, ru
det var en gruppe, som ummen havde prøvel delU: f"r .
Kl . 6. QDsda~ mOllCD mente vor Fallnlciecr, Peler, al del v~r tid at sælle Skul' i forbrz:nd ~ n.gen af kalorier 0 .3 . , 55 vi blev PUIlCI med oplysning om, ae morgenmaden var klal

kl. IUO. El kik rundl på de øvrigc fOrl.1ltc mig nogenlunde. hvordan jtg skull~ kliE:dc mig
pl. ~ iført uldent skiundcrtr.rj . uldenl rn3~cbll:lre. 2 trøjer. 2 pilr sukker og lrx/lingsdcage
gik jeg lil morgenborde!. Her Ia:nc jeg nogel nyl : Del \'3r tilladt at sm"rc sin. Brlleehen,
men ikke tillildt SI begynde; ar spise {/ilr alle , 'ar lil Siede og med hirr.lI1dcn I hånden havne
S3g\ "Gulen Appelil' · . Denne (ørste dag grinede jcg lidt af del, men (lindi scn:rc ud af, at
med 8 lyse limer, og d;\gsmalchcr på ml 6.5 0& B~ km, er en ,is Slyring nødvendig.

KJ . 8 ',1ar vi på vandel (noden Saale), og 11.15 ha,dc vi passerel den førsle ~ Iu.se_ Vejret \ af
gråt, men 10n og som en udlrykle del: IcmpcrillurtR var 15 (vandel 7 og lulren 8 gladeJ).
Dtl vw dog ikke kolde, for dcr blev roel godr lil (jeg er m1.~ke kandidal lil mOlion+ nu)
KL. 12.15 blev vi bevilgel 1'12 eimes pause, hvor vi indtog vor frokosr på en Biecslubc og.
fik lidr varme: . H.:rcfter gik del videre i godl hum0r - vi skulle neml ig den dag ' klin ro
godl 60 km, så c.ler var ikke s.\ langt igen. Dc sidste 14 km. SIYfCd~ jeg. så da vi n~cde
rok(ubtxn ; Ikmburg glædede jeg mig over del varme bad

Johan Frydcndabl.
S3ale: flyder jo gennem dc.t tidl. DDR, og de grå huse sammen med dc ~ veJr var egentl ig
en god illustralion af. hvordan man hac levet der. Bernburg ble;v da også kamKlcriserel af
en af de andre som halvt så stor som kirkcgå.rdcll i Chicago og dobbelt så død. Landskalxi
var ni: ikke: hcll ktdct igl - der er en egen skønhed i d~. nø&/le Iræcrs kl)nlurcr mod hi mlen
og langs SaIIlt rejser sig af og lil nogte bl anke kl ippesider.
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"STORPOLITIK"
ellc,
Mag Ibt-gæ r

Jeg ~r lige komret-I hjem fra en kM lur lil
hjemland liSA. Da jeg nu \'ar over rhere
kunne jeg lige så godt tage el Smul omkring Washinglon D .C. og se: min raden;
n;cre ven, Barwra Bo)(CI, blive indsac som
senator. Hc·r oplevede: jeg "STORPOLITIK" ved Cl cocktail-p0r1y 1311e jeg med
Barbara og nerc andre kvimJelige poJilikere . Vi snillede I'm hvol sva:n del var al
komme: ind med nye elle:r andc:rledes ide<:r.
Hvordan "(he old bllyS" sad godt (aSI p~
laburelleme og kom lil al udføre deres
embede ofte i egen inlerG."Se og udtn den
SIOle: opbakning oa bcfollolingen som
helhed Vi diskulerroe endda hvorior man
søgtc en slilling sam poliliker? For deres
Vedkommende Vlll der Cl) Slor del af idealisme: og en klar følelse af at man kan
udføre ct arbejde rom cr meningsfyldl for
en selv og samlidigt givende og tilfredsslilIende For den, miln udfører opgaven for .

Del vnr va:ldigt int e r;;s.qan I at lah; med
disse nye og ivrige politikere og powelhroke~ leg h~vde ikke svæn \'ed at forholde mig Iii deres obscrvalioncr og lanker.
Hvem ville have t roe I <I' flere ;1rs beslyrelsesarbejde i DSR skulle give mig
denne Indsigt? Par"lIdlernc var mangfoldi Sc . Jeg genkendle mig seJv oom den nye,
idealisliske mOlionsrochcf. som tToede al
hare viljen var der, !;unne miraklerne udføres. Ullle should I know Ihal bestemte
bC:;tyrelsesmcdlemmet af egne årsager
ønskede andre veje for DSR ,
I de sidsle IO lir nar deT V<l;Tcl inuiger,
sladde:r og direkle løgne fortalt om min
perwn og andre . Okay - jeg har selv valgl
at va:re politiker og del hører m~d Mfo:N _
del slider, og gla:den formindskes .

Heldigvis kom lasse Wrcdslrom Iii i bestyrelsen. El nyt znsigl m~ nye ideer,

iLlcallsrne og en arbejdshest uden lige. En
oase for mig i en ellers sv;,:;r position.
Desvzrre var min glzde: for hans ankomst
ikh dell af et andel bcstyrdsesmedlem .
Med del samme Val der konflikter. Umiddelbart ville man sigc, det var ran III der
blev mCTIingsudveksl ioger ved bestyrc!sesmederne, bare det var sådan. Nej, det
skulle fimJc:s en baelting-group blandt
medlemmerne, der skulle refereres fra lukkede bcsryrelscsmøder, der skulle fordn:jes
sandheder og der Skulle siges direkte løgJlC.
BacJciag-group'cn fik cl manipuleret billedt
af lasse og mig sclv og naturljgvi~ YlTede
man ulllfrc:dshed . Til beslyrelsesmooerne
smilede vi lil hinanden trods vi alle sammen udma:rkel vidste: hvad der skete t:>ag
hinandens rygge:. Val vi for mange "Did
boys", som bare ladu Jel ske. så Iil:ngc del
ikke gik ud over vores ~gnc ambitioner/inleresser? IcLag 0115ker jeg at jeg havde t3!::C\
konf1iklerne dengang med disse personer , I
sledel (or prøvede jeg at holde fasl i rnin
df\ll1l for klubben og holde en lav profil j
bcstyrelsen. A BIG MISTAKE' Jeg kom
hjerr. fra USA med fornyede kræfler indstilltl pJ 31 kæmpe igen. Men delle sidsle
!ræk o~er(or l.:<s~c er for mc:ger! r solidarilet med Lasse:. opsiger jeg min slilling som
motionsmchcf per dags clara. Dc:lle be
5jcrn:e be."IY.tt.I~~med1em bar nu QJ)nåeUiJ

das var

Winnie (Winhied fra (Ø$l)bcrlin, som tidligere har bc~gl DS R) med i
stille, lune IYpe, som med j;r:vne mellemrum sagde: "Er der sradig Iangi, det
gør ondt over del hele, lad os dog vende om!" 1-1 yggd igt (jeg mener del !), for det siger
kun lid! om, al alle pA ruren havde deres m~de al overleve på.
Den

b~den. Den

Kl. 16 nllede vi Hevclla og havde dermtd tilhagelagt 276 km på <I dage.

Den aften f\Jndt jc.g endelig ud ~r. hvad DRUM er. Deutschc Ruderunjun MarDthon ej' en
(orening af L-Iursrocre - uden hus og udCJI både, men med egne swealshirts (jtg køb/e
eo), og med del formål al arrangere L-ture Den lirlIe! 71 medlemmer. endnu kun ty1l<.e.
og cl af optagelseskrilerierne er, ill man 5k31 have roel ~.OOO (fire tusind~) km på en
:>z;Son. Desuden sJcal man have visl årelang akliv inleresse ror L-lursroning . leg lJlivcr nok
aldrig medlem (med mindre km-kriteriet fnviges for daoskere), men jeg el ganske ~tolt
over al være den hidtil eneste dansker, som har V<l:lel indbudl lil at deltage . Jeg genllcmfrll'1c uden ilmme lemme, uden fork0lcls~ eller lllngebela:ndelsc og jeg glædeT mig allerede
Iii IUlen lil na:ste år - deo skal fOr<~g~ på Necbr.
Bente: Kj01!er

I•

må.I.l
Del bliver inrercssanl ar sc. hvem der
OVtTlager vores pladser I bestyrelsen . Ncgen /13 baclring-gc:oup'en eller?
Del Illiver dejligr, hvis klubben kan opnå at
få en "honlogen" beslyrclse, som hil f0re
k lubbGn på "reIIc" vej . Personligl gi icder
jeg nlig li! al ro igen med de mllllgc dejlige
personel. som finde.'> i DSR. leg er lak"emmelig overfor DSR . Klubben har 1iC.'1
?lig mange ling (ikJ;:e kun om polirik), som
Jeg bn broge i mil liv fremo<·er. Jeg har
virkeligt bra:ndl for denne klub! Der er sll
mætge, mange muligheder i den! Jeg ønsker klubben del bedsle frem over. Ikt...cx
bare <er,ec:rljg! al "STOR POl ,lUK" / Magl~r .skaL tb.rhr.odrc .dæmmc i al blive Ijl
yilkeligbe<l og slide sA mange menneskcr
QJ) i proct.ssm,

"OSRUM
OEI'ORORING
OVfANATNING·
FOflf'lfJNlNG'
rUAPRfS '

Ra ol\S(!ag den 7 /lp", 19')3,jJ "'''Mag dd~ 12. a~r,' 1~3 DBr~' algar,g Ir~ Årn". ~I 1930 c g fra
Cd 2' DC H!eml;omSI fil F,ed .. "c,a d 12 JP'" \<1 (3 1200 og ",.l.rhUS kl. ca J3 .)0
Vi karel n01k~' S,,1 lurl'elur '''',ooern~ l unSII.lUS
Vi overnaIle' , BOho"'ians Aow,ngCluo I Pra!) , p;1 bed~'e langMsmanar Del ",I s'ge. al (lu Skal ,el,
meabM.' l6 sDv~po<e "O I\,llmad'aSil 'gg<>unOerlag.
K .... ar 1pcnsion (rr'rOIGcnmad) et lr1tl l twpllsen Ø\-flQe mA1tldi!r skal ClIJ S~lv sølQo:? 'o.r. men :~ O~(\ one,lle rtng
e" ;jEr me<]~ ' b llllgl a: SP1'>b t bye,. I P'dg
.
Kun K:. IOO~.OO ,nc I bUst/anspon ove,n,;ln;ng. ",n'gBnmacr O!lranlc,g
F'6'Ge"CI3

"I

V, JorvenlC' al an~omme hl PI"CI t~ISO"O m"'"An ri R "prol " ~a. 9.00 Oll na, aorelle, 4 Mie dage, rra\) . 1,1 Ir. .'b~"YII~se Du ~
tl~s~9a s~"æ'd'gt>~d6" k"'~r. m~'See'. 'e.<laul .. nl~r. shopoe eller "yde en ",,,,,k TJ€lU< I&k PJVO ("J) vM Ka"sb'Gen n'P.f\< gami'
us,kanle'ne und~molder Vi 101I.1d'" PfSg S~M3!l alien cl. 11 .Ap',1 kl ':3 . 23 00. rilm~!l,n'Je, 1,1 pASKElUREN '~9'si'~~es , ej
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Lasse Wredstrøm

DET ER GANSKE VIST!

som begge blev betragtet som sager, der
fortrinsvis angik de involverede klubber.
Man havde derfor ikke på noget tidspunkt
tænkt sig at gribe ind over for vort lån af
både.
Den ene af klagerne drejer sig om de
omtalte redningsveste. Den anden har
Lasse overhovedet ikke omtalt i sit indlæg, selvom den er langt den alvorligste.
Den kommer fra en klub i lolland-Falster kredsen og har til følge, at vi absolut
ikke er velkomne i hele kredsen . Her er
stridens materielle genstand et "lånt"
langtursnag, som efter et halvt år ikke er
leveret tilbage . Når så lidt kan medføre så
meget, må der være tale om a lvorlige
følelsesmæssige konOikter.
Uanset hvad sagens realiteter cr, kan vi
ikke være bekendt at lade det komme så
langt, især da hovedpersonen er et medlem af langtursudvalgel. Der må være et
svigt i klubbens ledelse el eller andet
sted . Her er det ikke nok med en und skyldning fra et eller a.ndet medlem her
må formanden i aktion .
'

I medlemsbladets novembernummer finder vor langtursrochcf anledning til med
løftet pegefinger at revse klubbens langtursrocrc. Senere i indlægget nævner han,
at det er "nogle ganske få, der opfører sig
skammeligt" . Identiteten af disse få kunne
Lasse sagtens have opsporet, så jeg finder
det upassende at han i bladet hænger
langtursrofolket ud for alle Danmarks
roere . Især da hans beskrivelse af situationen er stærkt fordrejet.
Som det fremgår af decemberbladet har
jeg været indblandet i den omtalte sag tJa
Rudkøbing. Jeg kan overhovedet ikke
genkende sagsforløbet i Lasses fremstilling, men det er også ligegyldigt, for det
drejer sig om den berømte storm i et
øsekar, som bliver til fem ødelagte både.
Således provokeret har jeg prøvet at undersøge hele bi/kdet til bunds, med DFfR
som vigtigste kilde. Selvom konklusionerne i nogle tilfælde er baseret på kvalificerede gæt , mener jeg at jeg er kompetent til at give følgende fremstilling:
Om Rudkøbing : et forholdsvis nyt medlem af DSR fik på grund af en uoverlagt
bemærkning et ordentligt hak i tuden af
en erfaren, temperamentsfuld langtursroer.
Det har jeg overværet. Ved aneveringen
så de omtalte redningsveste ud som om
de havde været brugt som fendere. Det er
ej snedigt at anbringe dem under rullesæderne, for der kan jo komme vådt metalstøv fra skinnerne. Jeg har sct vestene
efter rengøringen. De havde tyde/ igt nok
mistet deres jomfrudom, men var ellers i
orden. Ud over disse forhold er der ikke
nogen modvilje mod DSR i Rudkøbing
Roklub.
Om besøget i Dragør Roklub: Det er kun
beklageligt når unge mennesker ikke har
fået indprentet en elementær husorden .
Den kan nok heller ikke læres i DSR.
Om DFfR: Der har alle dage rådet en vis
skepsis over for de upraktiske (og højrøvede?) akademikere . Man har i det forløbne år modtaget to konkrete klager,

Efterskrift.
Birger J. rejser spørgsmålet : kan vi bruge
denne energiske langtursroehef? Tja, han
har åbenbart et troværdighedsproblem ,
men tager man ham ikke alt for alvorligt,
går det vel. Langtursroningen har sine
egne veje, uanset hvem der har den dertil
svarende bestyrelsespost. Lasse omtaler
muligheden for at frakende folk deres
langtursstyrmandsret. Måske skulle man
drøfte det lidt nøjere i langtursudvalget.
Jeg håber at man i de ledende kredse vil
prøve at oparbejde sin proportionssans .
Jeg vil geme kunne færdes i andre klubber uden at der bl iver vrænget DSR efter
en.
Mikkel
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lndtil dette er sket har jeg et spørgsmål til
formanden : er der ikke nogen præcise
retningslinier for hvad Lasse Wredstrøms
beføjelser er - og kan man så ikke bede
ham lære dem at kende? Ligesåvel som
han er DFfRs kontaktperson i langturssammenhæng er han vel også en slags "tillidsmand" for langtursroeme i klubben, og skal
som sådan "repræsentere" os overfor DFfR
i sager som ovennæv nte ... eller hvad ? Vil
bestyrelsen ikke være så venlig at tøjre
langtursrochefen forsvarligt, dernæst at
gøre ham klart at totalitær politik ikke
tolereres i DSR og at magtmisbrug ikke
alene er uklædeligt men kan resultere i ct
hårdt spark. Kort sagt; kan bestyrelsen gøre
noget, så vi i fremtiden undgår bagvaskelse
af medlemmer?

Men overfor et indlæg som dit, og efter at
have erfaret at dele af hcstyrelsen har været
bekendt med det i mere end en måned, og
at en enkelt bestyrelsesmedlem tilmed har
vææt stærkt involveret i artiklen , følcl jcg
en VtS skuffelse, set i forhold til det hverv
jeg er blevet valgt til og det arbejde jeg
udfører; derfor trækkerjeg mig med øjeblIkkelig virkning fra posten som langtursrochef.
Lasse Wreustrøm

Katja Kvaalc

Kære Katja Kvaale.
Kort før bladets dcad-line modtog jeg kopi
af dit indlæg for en evt. kommentar.
I sidste nummer af bladet, side 17, skrev
jeg en redegørelse for Rudkøbingsagen som
svar på Birgers indlæg. Hvad angår dit
indlæg henviser jeg til sa mme redegørelse.
Jeg er nok lidt gammeldags, idet jeg fuldt
ud kan acceptere en saglig debat, kritik
eller dialog, hvorimod jeg har vanskeligere
ved at acceptere et indlæg som dit.
De sidste to år har jeg fungeret som langtursrochef, og det har både været en spændende og udfordrende post, hvor jeg har
forsøgt at arbejde for klubbens interesser
efter bedste evne.
Samtidig har jeg glædet mig til den kommende langturssæson og det store planlægningsarbejde det indebærer - et for mig
interessant puslespil. Her tænker jeg osse
på forholdet omkring uddannelse af Oere
langtursstyrmænd .

FARVEL
Vi har som langtursudva lg været aktivt
involveret i langtursrochefens dispositioner
og støttet dem fuldt ud.
Da vi har samme vurdering af det seneste
indlæg i bladet som ham, tager vi hermed
konsekvensen og trækker os tilbage som
udvalg .
med venlig hilsen :
Dorthe Bartels
Brita K. Hansen
Tina Hansen
Vibeke D. lansen
Hanne F. Mortensen
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mandag 15. ; kl. 17.30 kaproergymnastik v/Maibritt Møller
kl. 18 . 30 motion+ gymnastik v/Maibritt Møller
tirsdag 16.: kl. 17.00 gymnastik v/~sbjørn TO~
kl. 19.00 gymnastik v/ulla Melamies

lIlandag l.

kl. 17.30 kaproergymnastik v/Maibritt Møller
kl. 18.30 motion+ gymnaatik v/Maibritt Møller

tiradag 2 ,

kl. 17.00 gymnastik v/AsbjØrn To~
kl. 19.00 gymnastik v/Ulla Melamies

onsdag 3.

kl. 7.00 morgengymnastik v/Hanne Peters~n/A. Torp
kl. 17.00 Low lmpact A~robiC9 v/Bettina WBndalbo
kl. 18.00-20.00 kontortid i bestyrelsesværelset
kl. 18.30 High lmpact AerObics v/ Bettina Wendelbo
kl. 19.00 ergometerroning (motion?)

torsdag 4.

kl. 17.00-20.00 materielarbejde v/Jørgen Foss
kl. 17.00 old boys gymnastik v/lianne Pete.raen
kl. 18 . 00-20.00 kontortid i bestyrelsesværelaBt
kl. 18.00 gymnastik v/Hanne Petersen
kl. 19.30 gymnastik v/Hanne Petersen

onsdag J7.

kl. 7.00 ~orgengymnastik v/Hanne Pe~ersen/A. Torp
kl. 17 . 00 Low Impact Aerobics v/Bettina Wendelbo
klo 18.00-20.00 kontortid i bestyrelsesværeiset
kl. 18.30 High lmpact Aerobica v/ Bettina Wendelbo
kl. 19.00 ergometerroning (motion+)

torsdag 18 .: kl. 17.00-20.00 materielarbejde v/Jørgen rOss
kl. 17.00 oId boys gymnastik v/Hanne Petersen
kl. 18.00-20.00 kontortid i besl~re1sesværelset
kl. 18 . 00 gymnastik v/Hanne Petersen
kl. 19.30 gymnastik v/Hanne Petersen
fredag 19 .

lørdag 20.

kl. 7 . 00 morgengymnastik v/Hanne Petersen/A. Torp
kl. 17.00 aerobics v/Bettina Wendelbo
kl. 19.30 kredegeneralforssmling i DSRs lokale~
kl.

~3.00

vlnterroning

(mot1on~)

fredag 5.

kl. 7.00 morgengymnastik v/Hanne Petersen/A. Torp
kl. 17.00 aerobics v/Bettina Wendelbo

lørdag 6.

kl. 13.00 vinterronlng (motion?)
kl. 13.00-16.00 materlel~rbejde v/materieludvalget

søndag 21.

sØndag 7,

kl. 13.00-16.00 mater1elarbejde v/materieludva1get

mandag 8.

mandag 22. : k1. 17.30 kaproerqymnastik v/Maibritt Møller
kl. 18.30 motion+ gymnastik v/Maibritt Møller

kl. 17.30 kaproergymnastlk v/Maibritt Møller
kl. 18.30 motion. gymnastik v/Maibritt Møller

tirsdag 9.

kl. 13.00-16.00 mater1elarbejde v/matecleludvalget
kl. 20.00 fastelavnsfest

tirsdag 23.: kl. 17 . 00 gymnastik v/A9bjørn Torp
klo 19.00 gymnastik V/lilla Mel.6I!\ies

kl. 17.00 gymnastik v/Aabjørn Torp
kl. 19.00 gymnastik v/Ulla

~elamie8

onsdag 24.

kl. 19.30 meterieludvalgamøde i Kongevereiset
onsdag 10.

kl . 7.00 morgengymnastik v/Hanne Petersen/A. Torp
kl. 17.00 LOw impact AerObics v/Bettina Wendelbo

kl. 18.00-20.00 kontortid i bestyreleesværeleet
18.30 High Impact Aerobics v/ Bettina Wendelbo
19.00 ergometerroning (motion<)

kl.
kl.

to["sdag 11

fredag 12.

kl. 17.00-20.00 materielarbejde v/Jørgen Foss
kl. 17.00 old boys gymnastik v/Hanne Petersen
kl. 16.00-20.00 kontortid 1 bestycalsesvzrelset
kl . 18.00 gymnast.ik v/Hanne Petersen
kl. 19.30 gymnast1~ v/Hanne Petersen
kl. 7.00 morgengymnastik v/Hanne Petersen/A. Torp

~orsdag

kl. 13.00 vinterroning (motion+)

kl. 13 . 00-16.00 materielarbejde v/materieludva1get
søndag 14.

kl. 13.00-16.00 materielarbejde v/materleludvalget
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: kl. 7.00 morgeo9ymnastik v/Hanne Peterse~/A. Torp
kl. 17.00 LOW Impact Aerobics v/Bettina Wendelbo
k1. 16.00-20.00 kontortid i bestyrelsesværelaet
kl . lB.30 High lmpact AerobiCB v/ Bettina Wend~lbo
kl. 19.00 ergometerroning (motlon~)

25 . : kl. 17.00-20.00 materiel arbejde v/Jørgen Foss
kl. 17.00 old boys gymnastik V/Hanne Petersen
kl. 18.00-20.00 kontortid i bestyrelsesvareiset
kl . 18.00 gymnastik v/Hanne Petersen
kl. 19 . 30 gymnastik v/Hanne Petersen

fredag 26.

kl. 7.00 morgengymnastik V/Hanne Petersen/A. Torp
kl. 17 . 00 aerobics v/Bettina Wendelbo

lørdag 27.

k1. 13.00 v1nterronlng (motion.)
kl. 13.00-16.00 materielarbejde v/materieludvalget

søndag 28.

kl. 13.00-16.00 materiel arbejde v/materielucvalget

kl. 17.00 aerobiC9 v/Bettina Wendelbo
kl. 20.00 fred8gsbar
lørdag 13 .

k1.10.00 gåaehusløb (orienteringssektionen)
kl. 13.00-16.00 materielarbejde v/materieluovalget

Kære Mikk.el.
kMfrontercs med det før.ae gang. Del er Q
inrngerendc gjort, al man ikke er i Ivivl om
al Lasse Wrcdslrøms ~rinde er et andel
end en "ledning" af DSRs rygle i DFfR
\..'lngHl",rochef~D må have cl eller andel
gMSke al~orligt i klemme - eller ogsl går
h3Jl efler ørelævcr cnc og alene (or ørcrævemcs egen skyld. "Dumhed" og "skammelig eller usolidaJisk opfilfSel som ikke er
loleJcrbar- er udsagn, som l,lngluf5Jllchc{en
ganske ubesværet - og udokumenteret ~lyngcr j ansigtet p!i sine klubkammer;.lcJ.
Lasse Wrcdstløm. del angiveligr cr liUera!.
kloner sig selv med ar have "raget gløderne
od af ilden" Miskc er del en sproglig
(or1etlse, (:"Icn kunne han ikke i (remliden
nøjes med ka.stani~mc, lade gløderne v'cte
og ikke PU~IC t il dem 7
Så vidt jeg kan se, gør langlursrocllcfen sig
skyldig i ren og skær t-agvaskelse. Han
P05lulcrt( uansvarl ighcd og skødesløs
adfærd hos: kluhkammerater uden at lale
med os førsl. Jeg (og mine med roere der er
voksne mænd med endog mange Ars rOl:l(anlIg) cr rys rede . Lasse Wredslram misbruger I aller højesle grad ~in posilion som
reprlESenlallt for l;mgtllfSmllingen i DSR,
og efrer min overoevisning har hiln vist sig
uegne! lil posten. leg har erfaret, al Lrs,o
WredsllØm er blevel genvalgl p& gC/lcralfors:1Illlingen, hvor jeg selv var fmhiodrcl
i al komme. Jeg vil hermed opfordre bam
W ar trække sig. Begr:un.Jclsen er i al sin
gril>c:ndc cnkeUhtd. 31 vi her I klubben ikke

NeoenSI§e"dc indl:cg kunne ikke bringes i
deccmbcmummeret på grund af pladsmangel og kommer derfor først nu.

Redakliollen

TIL EFTERTANKE VED-

RØRENDE LANGTURSROCHEFEN
Undel {)vel~kfif"len ''Til dtcrtanke vedr.
langtursroning" har langtursrochd Las~

Wrcdstr0m i novemhernumrnerel af DSR
medlemsbladet (s.23) skrevc.t &5 ørct,evcindbydende el indlæg. at man skulle IfO del
ikke var muligl uHl!æggct eJ af en s.'1dan
karakter. at jeg synes del er nwdvcndigl al
udslille mit rascri i al offenlligJ"led .
Jeg kunne sSlcde.s, sarntidigl med 1199
andrt la:serc over del ganske land, lil min
~Iore ()VCCTilskel,e erfare. al jeg og mine
medlOl".IC på elI praglful<l 14 dages lUI i del
sydfynske skulle have "brugt 3 h.:;1I nye
veste som !endere, sålcde.~ at disse blev
ødelagl" saml "ignoreret gode råd og IIcjlcdnillgcr inden luren fra den s:cdlige
repra:..~ent3nl. og klllbben [ølle sig lil grin
for DSR roeme, 5010 lilme<! efterlod nyt
materiel ødelagl." Delle er CrI lodrel løgn
Senere' kan man erfarc, al langtursrocheCen
med nød og næppe har forhindret. al vi,
plus er andel hold forbr.'derc fra en Dragør-tuT. havde; ødelagl usk~'1 digt DSRroeres muhghcd for al ro l DFffis udSr3ti{lnerede ~de i fremliden
At der, i del mindsle i V(}fCS lilfælde, er
lale om en komplel misforståclse/foroylIling af veste er helt åbellbar!, og del \'il VI
hjeltcnsgeme lorklare b'-Slyrc!sen en gang
ved lejlig.hed. DCI inIeressanIe her er imid-

har brug (or fol k I il at klire pli vale pr<Tjekler unde r dækk.: af en be$lyrclsc::spo~ts
"auloritet" .
Han sluner sil indl<eg af med at love, at
"der nu som fremover vil blive !agel forholdSIc&!tr. som kan forhindre den enkellc
i .aT skade sin klub" vcd at "den ansvarlige
~lyrmand for cn s!o.d:ln lur misler sin langtursslyrmandslet". Jeg ville anse det for
megcI bck}mrende., hvis Lasse Wredslffims
misopfalleJse af si" egen posilion skulle
føre ril slige udrensningsprocesser, Må vi
v~re fri for selvbestailede politilcommi~a:rer i \'OIt:S roklub! Jeg !aa:ver en uforbeholden undskyldolng fra langlursrochefen; ingen forklaring kan være nok,

lertid lallglllrsrochcfellS tadling af siluatiooen. Ville Uet mon ikke have værel bare
Iidl oplagr al inleressere sig en smule for
hvordan wl, hoved forbryderne, oplevede
siluallonen ved åstedet, Rudkl1bing Roklub.
Man behøver faktisk ikke at h3ve. cl SI0CTC
djplom~risk talcnl for al forSlå. al man skal

høre alle parler

j en sag. fØl man udstiller
hOlTible påstande I cl kluf:\blau. hvor ofrene

Dcl glæder mig al der ik)ce he./skcr modvilje mod DSR i Rudkøbing. Så undrer det
mig bIO! at Rudk0bing kører heJe denne
sag op pi landsplan og sender klager lil
DFffi og OSR. ror derefler al droppe sagen
- ~benbarl for ganske nylig - uden al give
besked lil hverken DSR eller DFfR, men
derimod lil dig.
Med hensyn lil sagen fra LoUaml-FalSler
er denne ganske inleressanl. Pli generalforsamlingen gik du p1l. ralerSlolcn og henviste
lil nelop denne sag, Ingen i bestyrelsen
kendre noget til den, da der aldrig er konlmel en indberetning lil klubben hverken fra
lolland-Falslerklubbeme eUtr fra DFfR.
Jeg ringede derror dagcn efter gelleralforsamlingen til DFfR for at h"re nærmere.

slåelserne.
Delle medddte jeg dig mundtligl for nogen
tid tilbage, men det er d" OK hvis du osse
vH have de! skrHrligl i klubbl~del. ~e1~um
del for mig ~I se ikke skulle være n0dvcndigt.
Denne: sag blev ikke omlal! i aniklen i
novenrbcr fordi ingen i best~relsen havde
hørt om den før; gJllndcn lil at den ikke
blev tage I op i dcccmbcrblaucl I·"r. ar
problemel ;llltrede på del IId.punkr var
løs!. nin p~sland om at S1l[!,cn har Illknylning lil l.vtglur.ludvalge.t er derfor helt ud~
3f proportion.
Lasse Wredstrøm

GENERALFORSAMLING
UDEN BEGRÆNSNING.
!lvor er dog generalforsamlingen el elendigl medium ril at behandl.:: forenmgeM
anliggender i'
Fonnandcns og kassererens beretninger
varer op mod IO rimn. Nogle ikke s:erligt
ind,'ik1ede forslag bliver vendt og drejelog
lal! il:jel. TIl sirlsl bliveT de nedsteml. selv
om lnlenlionen var god nok. Dcn billige
langside fordriver l.:ilmodigt liden med
munlrr: lilrAb, indtil man kan ~ aflelleos
egentlige mål : Øl ..
Et andel emne, som blev kvalt for liende
gang. var forslagcl om ~l begrænse tilgan-

gen af kaniner, Bchalldlingen foregik ho",dsage.ligt som ct ~lag ping-pong mdlem
chefen for udkl~kning$afdelingcn og medar~jderrepritSenlanltn fra opdr~tningsaf
delingen. Afdelingschefen ~stod, ae sagen
~'ar

rejst. fordi man ikke kunne hamle Op

mcd Icmpoel i hans afdeling. Man må ogd
medgi ve ham, al ban hM nogle s:crdelc~
fine produ ktionSlal.
Efter anden runde erklærede dirigenlcn. 3t
da forslage: all ige~'el ikke skulle lil afsremning, kunllc man lige s.'l gD<.l1 SI oppe
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Jeg fik en hurtig fork laring. hvol\':fter jeg
konlalelede roholdet frll DSR og de p~
gældende klubber og fik udredel misfor-

diskussionen. Jeg bebrejder ilc.'e afdelingslederen hallS m .. nglenM forot.å.clsc. [(}r den
egenl/ige h~nsigt med forslaget V<lt ikke
lydelig nok.
Næh, Mieh"el, nu sk~1 jeg prøve ~t lIus{fcre, hvad v i har j si r. d.:: med vort ((\rslag.

Vi s)'nes, al sclvom dmc p:nduktcr vtd
leveringen er gode ng su ode, r.r de ikke
holdbare nok og al spildet CJ for Slort.
Di! jeg en gang brokkede. mig I il en kyndig
mand over nutidens lorre og sejge burhøns.
ddc:de han mig lil al lade dem ligge ad-

skilhge dage efter OPl0niJlgen, så de kunne
blivc nglig modne. DC.I gUI' rc:sulra(
Vj vil følge hans lankeg~ng et sklidt ridere: Vi "il l,lVe riglige landkaninef, s3d3n
nogk, som går rundlog har de! rigtig godl,
medens de finder ud af. h\'au livel escntlig
er, Med andre ord : Økologisk kaninbrug.
Så kan styklallet n;oturligvi, ikke \'4:r<: ~
stort, men prodllklet bliver bedre og mere
hol dbill t.
DCI, mener "I, betaler sig p1l. I~ogl sigr og
giver nI illdre srress b~dc hos uireklioncn og
de ansalle,
Delle var en na:stcn silndf;r:rdlg berctn lng
(fa dcn nyligt afholdlC: gencf~ IfOl'SlImling i
firma: Discounl - kanirunol:on (tidligere
D.S.R)

I Mikk,,1

Tor~d.ag

mOlrrn gentog

mOfgcnrilualel sig, Rowren var deh op i IO ct<lpcr - l på JO kUl
HereJler skulle vi være nået MagdebUlg. Jeg blev udkommandc,rel til Landdiensl, hvi l kel belød, at jeg sku Ile køre den cnc bil frem til frokosl, finde fro kos lSI cd, købe
ind lil frokoslog sikre, al I~ kOllIakt med roerne, ~ de kllnne lægge ;I\d del riglige sted.

og l

p~.JO

Del er rigtige al formanden i d;:n forbindelse henviSte til, al forslagsstillelen sdv cr
medlem af netop motionsudva!gel, og ~t
bolden alisa fo~vidt kunne spilles tilbage,
mCJ) derudover er der eft~r min elindring
ingen rimelighed i at hævde. al be~l}'rclscns
enCSle gensvar pA kritikken var, al "del er
de :andre udvalgs skyld", Beslyrc)~n erkender behovc:t for en øget ind>ats på
omradel, og a!l<:, der vil meJvirke hwil,
m3 man opfordre lil al stØI!c mOlioosudvalgets arbejde. - Kom frit frem!
Om den rekordhurtige gennemfølelse af
bestyrelsesvalget kan der vel kun henvises
Iil, at der JO ikke var nogen, del havde
v Hiet p~lage sig cl allecnlltivl kandidalur li!
nogen af poslerne. Under de OOlsl:cndigheder er der vel ikke nogen s<crlig grund lil
at tr.ekke valgel i lan$drag p~ en ge neralforsamling, som i fOfVejen varer lil mldnal?
Endelig finder rcdaklioncn anledning til 31
bcm;tlrkc: side 19, ar de rorskell igt beslyrelsesmedlemmer efter gentralfoNiilmlingen kan "Andc leUet Op'·, fordi de nu kan
"sidde el ~r mere". Hurra-huma, siUen Cl

Min dybeste taknemmelighed over for de
mange mennesker, som har hjulpet mig og
~t011el mig i mit embede,
Mange lohilsener

Del lykkedes IIII s."Jrtlmeo, og kl. frokost modlog \'i 3. der havde LanddiellSI, 20 v~de roere.
som havde slridt sig i silende regn og modvind frem lil ct v;crksledsrum i Barby vcd
Elben.
Nå, det 10ITC lØj kQm frem fra bilerne, der blev skiflct, drukket ell t~l Eierlikøf med rom
(Ol al 11 valmen og s!. gik d'l vider,. Der blltStc en god vi nd - overvejende imod (så
medsl mmmCll blev opha:vet 150%), og her fik jeg cl indblik i forskellen i sødygl ighed på
vore og der(:~ L-IurshMle: Vi millIe i land lig lømme p~ halvvejen. Ellers gik der fini - og
jeg var nu pA k.endl vand. Vi (DSR'rre) IOcde jo på Ellx:o for 2 år siden. Oct er nu ikk.e
helt slemt al opleve, når duch0g~n stille hænger OVCI engene og pludselig dykker. træerne
suser og regnen af til hold~r en lille pause,
Den dag lærte jeg turens m01l0 31 kende: "leh bin frciwil!ig hIer - es machl mir Spass!'
Det lød lavm,!:I1 med jæ\'nc rllel1emrurn. n~r nogen havde behov (or at overbevise Slg selv,
l Magdeburg oplevede jeg cn lille triumf: Efter lidr lid lykkedes der mig al overbevise
holdel om, al jeg vidsle, al roklubben ikke lå, hvor de andre troede. og del V3r g.rundcn lil.
al vor b~d, selvom den kum sidst, dlligcvcl fandl (Icm lil den riglige roklub,
l den na::rlig,gende J5gcrhiille indledle Ulli (som jeg h3r kcndl I mere end JO år), Peler
(som er (ormand i Hevella), Frirz (som Vdr barn under krigen. og havde boet i DDR) og
jeg med - over midd3gen og pilssende ntlCngdc bra:ntlslof - al udvek~le L-rurserfaringer,
med~ns vi langsom I bevægede os ind p§ vcrtl~ns~ltualioncn, som vi inden 3flenen var gået
k(:odle den fulde og endelige løsning p~.
&cdai morgen kunne vi se frem lil turens Ia:ngslc clape - 5.:1 km før frokosl, 30 dIe ..
Vejret var smukl - sol, men stadig megen vi1\d Den del af Elben huskede jeg som flad
med ellkelle træel, som alle havde en heil lige nedersle Iine - n:coten som '·Sparekasscegen"" hlol i lille (Otmar. Nu var lJæcmc cl,r stadig, men de ligncd( nu Vorherrc~ filiglanmeslerværker. Frokosten blcv indtaget i del fri, så varmen blev hentet ved ~I rrampe rundl.
Jeg trampede en del, do jeg havde styrel de sidsle l S km fOf froko~t
D;l I'i efter frokost gik genncm Elbc-Parcy bnalcn 111 Havel lænkle jc:g p~ del gode slæb,
vi fik for 2. §r siden gennem samme kan;)!. Da vi n~ed~ slusen 3 km, før PJauc Roklub var
rumperne 0n1me, vablcme store. liI::~rnC kolde (dog ikke i overført betydning), men
humøret var ikke dalende. Vi naede Plaue i blJldennl~rke, ramlede ind i el bundgarn, men
reddede all i god behold.
~ Sl~,g euforien i løbet af dagen. Hvem v,lle først oli. Hevella i Bcrlin? Vinden kunIle
sradig og heJ p~ de mere .\b1le stræk af floden føl le· jeg det Oclryggende. al Wasse~Chulz

polizci med ja:vnc mell~mrum passerede os. En overgang havde jeg pli fomemmel~II, at
de faktisk pa.s.scde p3 os. Dc, der havde Landdicnsl mødle os ved frokosl(id i KclZin m~d
SOlunl: madder og vam1 Glirhwein Se, de havde forslkt opgaven!

6

Lise McNamara
klub, 14. 1. 1993

Danske sludenters Ro-

eN RANDBEMÆRKNING TIL
REDAKTIONEN
deo:mbcrudgaven af DSR-bladet bn
man ~ side 2\ la:sc, at del er redaklion.c:ns
holdning. at der vcd krilik af navngJvne
personer og af de "rolkevalgtc·' 1 klubben
altid skal gives lej lighed t il el gensvar i
sammI: udgave af blader.
Desværre gav redaktionen dog ikke bestyrelsen mulighed for at svare p:i nogJe
kritiske bemærkninger Eremsat af redaklJonen selv, i kølvandel på klubbens generalforsamling i novcmber, og derfol er der
først her J februarnummeret mulighed for al
hemkomme med en pelsonlig randbemærkning lil redaktionens indlæg side 3~4
og 19-21.
Førsl m1 det ... isl præci5Crc~, at når del
nederst på side 3 ganske rigllgl refereres, al
del {remsalte medlemsforslag om begrænsning af mcdlcmslilgal1gcn mødtes med
svaret "flabel, ufOrskammet", s!. var det
~ fra be.slyrelsen, man måne høre dis.~c
rel unuancerede bemærkninger. Od ville da
ogsJl have v ærel uh0rt,
IXn fremsatte kritik gik ievnsl, s:åvidt jeg
kunne forstå, først og fremmest ud p!, al
der ikke ofres tilSlrække,lige ressourcer pA
iniegralionen af de Jllc.d!emmer, som Cl
kommet ud over den helt gJllndlæggende
instrukion. fOtm3ndcn erkendte fra talerstolen, at der nok er megel rigtigt i dt:nne
kritik. Men Henning frernltzvede samtidig,
.at uanset kril ikken bcrelligel kan tt:lIes
mod bcslyrelsen, der er an~vartig for hele
klubbens drift, sj, er der konkrei tale om en
opgave, der skal løses i motionsudvalgcls
regi,

kup!
Nico13i Lindgreen
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Kaproningsafdelingen 1993.

KLUBPOLlTJK:

INSTRUKTIONSMÅLSÆTNING
Kaproerne er gOlh i gang. I ~krivende stund
afvikles 2. Danske Mcstcrskllbc.r med pa:n
deltagelse af DSRs super ak! i,'c kaproere.

Har man 113ft del mind51e kendskab til
dansk cli!~kaproning siden midlen af halvtierdserne. nikker man genkendende til
navnet MOrlen Espersen .

Sidsre år havde vi jo Slor succes og vandt
holdlumtringen, hvilkel bcrød at vi fik
endnu et CONCEJ7T II-ergomeler til klubben .

Morten V3r en særdeles Jyglig roer i slulpmgen af halvlj"rdse rne, hvor han iSlr.r l
lctv~g's singk-scullcT var uh~ggdigt tæl
på VM -gllldmed~ljcr tre år i tm:k . Men
hdn "målte' ~bcnhart ikke fa den guldmedalje 'II

Skal del lykkes i l\.r? Ja, chaneeme c.
rimelige og i del) forbIOdeIse skal dct da
nævnes, ;11 \'inder vi Cl ergometer igen,
~ kan vi indirekte takke selve MClgen!i
HaUI for del !

1 perioden 19M-! 99:'. VJr Morten Espersen
Stalc Dircctor I Brisb3nc. Auslralien.

Hvordan det, vil læseme mAske spørge.
Man er kun med i holcltumcringc-n. hvis
klubben har deltagelse i Il (orskellige Idasscr og til alles store over:-,,~kclse, kneb det
ik

ceres:

Ocr har j den sidste del af L992, senest ved
generol (Oi"saml ingen. ..,;elet lilløb lil
diskussion om, hvorviul vores ;nstrokrion
var god flok.
Det er

·Vt<l frigivelsen kan nyc r()Cre '
Mundtligr beskrive {olagc:ts l2
viglig.~te elemenler.
Rcage:re: øjc:bl ikkcl igt o~ korrekt
på alle komm;mdoer.

for~tkl igt,

fordi nelop under in struklion~n pra:gc> de nye medlemmer, der
er KLUBBEN mange §.r fremover.

Endvidere bsc de nye roere likgncl ~g
tilstrækkelig ruline i rOlager ved a( ha~e
øve·1 delle SO km med instruktør , b5.de~ . "

Diskussionen er aldrig bk~c( ti! ':lOdcl end
lilløb, fordi del!agem~ 1Il3nglede nogle
MIIJfaste s(6rrel~er al besk rive illstrukt ioneils mMsærning og resultater med.

Dcl fremgår. at den .. fslultende "eksamen"
i høj grad vil komme til nI dreje sig (1m
kommandoer og sjlØrgsmM om, hvad )11 J 1'1
egentlig gør med åren. De! vigtigste. ,,,ningen, har man brugt (, - 8 aftrner på <It
øve sammcn med instrllkl0rcrl.

Lidi Curriculum Vilac:

42 1\" bosiudende ! Bag-

sværd.

I det følge nde v il jeg forsøge al opstilIc et
forslag til, Iwordan man kan konstatere,
hvor tæt man når Sil mål.

Cand.SclCM blO/lcgm 1981. Adjunkt på
Hohe Gymnasiunl 1981-! 9&9, l;erer p~
Bagsva:rd Skole, KOSlSkolc og Gymnasium
saml GladS3l1c & Hohe Gymnasium 1971-

Fonnålet med tlen førSle roinstruktion
inden frigjvcls~n er al gjve kaninerne
g(Undlæggende insrruklion i:

Monen

I f0rsl(' omgang v;u DSR ikke med I holdturncringen. da VI var tilmeldt i NI klasser
- mcn - vcd at ringe lil Mogens Haut og
pr0vc med forskellige søcc og indsmlglende ord og noget med at han dermed kunne
redde klubhens ::cre - Iy~kedcs det -

E.~pcrscn.

Tilde! ing af ro- ret kunne derf')f forcg,!.

således:

~8 .

R~dgivcr, leder og undervIsel ~ OIF og.
DFfR I<JJfS(r 1971-Sfs.
Amatør, stmi- og professionel lræn.::r j
Bag.sva:: rd-, Lyngby- & Holte Roklub ,
Akademisk Boldklub og Bagsvæld Alletik
Klub 1971-88
Har .~kfe\"ct mange ar1ildcr vedr. roning.
Form~nd for Bagsværd Roklub 5 ~r og
andr~ besl Y'clse>po~ler j B år
Ovcr 250 nalionale- og mlcrn<!tionale sejre
i r!>ning .
14 skandin" viske og danske mcstersl<abcL
l'JSA mC<la.jcl, 3 sølv og 2 bronze .
Dehagcise '·cu EM. VM og OL 12 gllllgc.

puha !!'

Resultatet af kaproef11c.5 resultater i indendørs roning kan man læse om I na:slc
nummer af klubl>ladcl.

Ny cheflræner !
I(;)procTtle har fået en ny t>g megel emusiaSl isk ehcftf:cna, der skal rage sig af hdt
nyc som gar'·cde kaproere Vore IO "&3111Ic" lræncrc: Pcr Amoldi ug Waldemor
Chabior cr ogs,~ at {inde i raCCfTOemes
afdeling j ~r - så her er n~mlere præsenI:ltion overflødig.

Kilproningsafdclingen byder MOlien Espersen velkommen og scr frem lil cl givtigt
samarbejde.

Melie

4

Baeh~r.

-bådbchandlinl!\
-kommandoerne
-rolaget

InSlru'klllrtn konstaterer. al roeren er Slg
bcvidsl, hvad rotagcl i grove tfæ\( går ud
P'~, kan reagere på kommand"crr-:e pr
rd1cks og 31 det fJcmgar af instrukliombladel, at roeren unlkr il1~\ruktion har !>VCI
sig de krævede 50 km.

Instruktionen bc~ujr i dels vejledning fra
instruklørcr;s side. dels kaninernes egen
ind(6vning af d~l rillæne under instruktørens opsyn.

Bådens bel1;mdling er sl omfa'lenJe Cl
emne dr ins'rucre i. ar dcn må komm~ ~(lm

KanlnCIIlC fr ig.ives (får rO-Tet), når de har
{!let tilslrækkelig rulin.: lil selv al arbejde
videre med rolagel.

"on-th~-job-Iraining" på b~dpladsen v~d
eftelabning af Si rrmlCnd og crfa:n.: roere
under opsyn og \'cjlcuning af rovagtemc

Man mil selvfølgelig g~ ud ha, at inslru\(lørcrne kcn:ler de mest elementære regler
for inslrukliollsteknik I kral'l af genllemførl
;ns'ruktørskufsu~ og al de instruerer kanineme ensartet og cfiCklivt efter re'ningsIinief11e fra iMUuktionsudvalge\.

Kaninc:me skal gor~ bekendt med mstrukIlone.ns mAis'!: lning i en form som ovenfor
beskrevet, i.udm inslruktionen begynder.
Lige som vcd styrmandsinslml-1ion kb'1
instruktionsbladct udl'onnes som en <11krydsni ngs! iSlc for de emner . der ,nS\fUllIC r
og øver.

Man kan omformult:re målsa:rningcn mere
detaljeret, s.å dens opfyldelse kan vcrifi-

11

Re.daktion: Sysse Engberg/ Bjarne Engell! Me't:te Oacher ,Jensen
lansv . ) Ulrikkenborg All~ 28.2 - 2800 Lyngby-Tlf. 42 86 65 23
Tryk : Brønshøj Hinltryk
Oplag: 1000 eks.
Tidsfrist for indlæg tll næste nummer er onsdag 10. februar .

INDHQ~DSFORTEGNELSE

ADRESSELISTE

TIlbage lil hverdagen. Leder v/Henning Rasmussen ................ .. ..... ...... ......... .............. 3

Kaproningsaldelingen v/Melte Sachar.. . ..... .. .... .......... , .................... .. .. .. ...... ... .......... 4
Med ORUM herum \/lBente Kjøller ............... ................................... ...................... 5-7
Til eftenanke vedr. langtursrochefen "IKa tja Kvaale. ... .. . ....... .... ..

........ , ........ 8·9

Kære Katja Kvaale og farvel vlLasse WreoS\'0m ......... .. ..... " ...... ". '"

, ......... 9

Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20
Telefon (Køkken og Kontor) : 31 29 63 26
I-1EDLEMSTELEfON (Garderobe og Bådhal ) : 31 18 56 I l

..." .. ........... ....... ........... . " ....... ................. 10· 11

OSR . kalender... .....

l(asserer

Sekretær

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

Storpolitik eller magtbegær vlLise McNamara ................................ .... '" ......... 14·15

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

Nicolai Lindgreen
Blegd . vej 128B S.tv
2100 København ø
35 26 43 31

Orienleringssektionen ............... ., ...... ...... ........ .......................................... ... .... 16

~.roningschef

Materiel(orvalter

Instr~ktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej l4A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon

a. Christensen
Ryesgade 83, 5 . th

Michael Hansen
fl' edensgade 5, I
2200 København N
3l 3S 34 55

Del er ganske vlSI .....

......... . .......... 12

,Mikkel.

.. .. .... . ..... 13

Kære Mikkel v/lasse WredS\f0m .....

Generaltorsamling uden begrænsninger ... ..... , .................. ...... , .................. 13

Ins1fuktionsmfllsælning ,,/BJarne Engell. '" ..... ...... . ... .

'" ".16

INDMEl.DELSE: sker ved at udfylde og indbetale i ndmeldelsesgirokort.
Detce forefindes på kontorets dør i
b~dehallcn.
l ndbet al ingen dækker de 3 første IOAneders konti nge.nt. Nye er
velkomne n l 2 grat~5 prøvegange i klubben . inder. indmeldelse skill
finde sted .

-

-

-

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1.1 l. 1/4 , 1/7 ogl/TO -og skal
være DSR i hænde med minost 3 dages varsel. Gyldig
udmeldelse
foretages ved at indbet a le et girokort p~ nøjag t ig kr. 3 00
til DSR's girokonto nl:' . 5003466 samt ved at anføre '·ud",e.lde15~"
n a vn og adresse p~ den del af girokortet, som posthuset beholde~
(betalingsdelen) . Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse
har fundet: rettidigt sted og man bør i egen interesse genwne
girokv1tteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes
til udmeldelSe, idet meddelelser ikke kan anfØres på disse.
~ IKKE AUTO";AT1S.K UDMELDELSe ven RESTANCE: Man er medlem og
kOnt lngentpll.gtl g, .l.nd til gyldig udmeldel se har {unde t sted
uanset om DSR's faciliteter 09 a~t1v1tBter ~enyttes. ~kskluSion
vil først finde sted ved en restance svarende til ~ - l å~'s
kontingent og restancen vil Dm nødvendigt blive inddraget ved
1ncasso. Alle omkostn1nger i
forbindelse hermed betales af
skyldneren.

OBS

2

es

86 05

2100 København 0
35 26 69 85
~ontingentkasserer

Kun skriftlige h e nv .
DSR. Strandvænget 55
2100 København 0
Att; Kontingentkass.

Teis P. Hansen
31 20 BO 96
vi beke 0s tergaard
31 39 09 84

fjusforval ter-

!Søge mester

Motions roc:;he f

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 KØbenhavn 0

Susanne Agersnap

- - -- -

KONTI NGENT: opkræves kvarta is,rist forur. via g i ro . V/i1d overskridelse .af betalingsfrist påla:gges et gebyr på 25 kr. pr.
rykker. Hv~G rykker krydser forsinket indbetaling k3/\ del' s as bort
fea rykkp.r , men gebyret vil blive opKrævet det følgende kvartøl.

42

31 29 84 99

H,C , Ørstedsvej
1879 Frdbrg . C
35 36 SB 05

63

ORIENTERINGSSE~T10NEN

Johan frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

Ro nald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby

42 88 SS 86

42 85 B6 05

Kasserer

PUblic Relatioflji

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

Ole Kamme.rsgård
Vardagade 24, l.tv
2100 København ø
31 42 53 60
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~NSKE

STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

ENTEN

ELLER

1968 - 1993.
Det er 25 år siden, kvinderne indtog DSR'

~~~IZt~

D. 17. april fejrer alle medlemmerne begivenheden med

~~~~

en gigantisk fest, der vil blive talt om de næste 25 år !!!
Alle medlemmerne, ikke mindst MÆNDENE er velkomne til begive nheden, der ikke går s tille af.

Se blot hvad der bydes på:
19.00 Velkomstdrink
Middag - tre retter dejlig mad serveret af:

Om klubb~n plip åbnd tor Vore studiner,
skal de da mødC1!> af undr~nd .. min~r '2

"The Shippingdales Light".

Et nyt serverings team e r opstået - og hvilket team ?
Verdens bedste herreroere vil på deres måde gøre aftenen
til en uforglemmelig oplevelse.
De danske Verdensmestre i letvægtsotter står klar med
fadene, når middagen skal indtages.

Allerede i 1950 var det
på tale med damer i DSR.

Guldvinderne, der netop nu er i træningslejr i Frankrig
med henblik på oplæring i serveringens kunst - og
roningens, møder frem på denne aften i Banantrikoter og
stikkelsbærben.
De vel trimmede herrer serverer:
1\mfiskemousse

Disse tegninger er
fundet i DSRs Årbog 1950.

Glaseret skinke m. grønlangkål og kartofler
Rødvinssorbet
Kaffe

Under middagen vil der være forskellige former for underholdning, surprices &
happenings.

Lidt nostalgi.

Roning med damer.

Senere spiller:

Det første kvindelige bestyrelsesmedlem
i DSR blev suppleret ind, fordi instruktionsrochefen skulle aftjene sin værnepligt.
Som stedfortræder havde han fundet sin
kone, der således fik æren af a t blive
klubbens første dame inside.
Instruktionsrochefen var: Henning Rasmussen
& hustruen, Annelise fik den udsøgt e ' fornøjelse at blande sig med herrerne.
Ja, det ER DSRs nuværende formand/far Henning, der var instruktionsrochef dengang.

Ferietur Arendal-Oslo.
cox: Jens Krumholt, besætning: Gerd Nielsen
og Bente Kjøller.

"Barcelona", byens bedste band. op til
barske danse & stille ballader.
Pris for dame herlige

aften er:

kr.60,OO.
Det forventes at så mange af klubbens 999 medlemmer deltager i festen.
Billetter kan købes i baren eller reserveres på klubbens telefonsvarer.
Tilmeldingsliste er opsat i Slyngelstuen.
Sidste frist for tilmelding er d. 15. april.
Med venlig hilsen og på gensyn:
Agersnap

Bacher

Susanne

~tte

Brønnum

Madsen
RaSlJUBsen
Karen.Anne

Westphal
Nina

På kaproningsbanerne mødte DSR først til
start i slutningen af 1969. Det var ved
Efterårskaproningen på Bagsværd Sø, hvor en
dobbelt-sculler med: Helle Aggernm &
Vibeke Hansen mødte til start.
Først i 1973, lykkedes det DSR at vinde
Danmarksmesterskab i kaproning.
Det var .Annette Worsøe & Susanne Rørsgaard,
der vandt i kombineret dobbelt-firer med
Roskilde Roklub.
I 1990 fik Danmark for første gang 3
kvindelige verdensmestre i roning.
De to var fra DSR.
~tte Bloch blev den første danske kvinde,
der kunne smykke sig med en guldmedalje i
letvægtsroning ved VM på Tasmanien. Under
et døgn senere, kunne en anden DSR-ropige,
Regitze Siggaard fryde sig over sit verdensmesterskab i letvægts dobbelt-sculler
sammen med Køges Ulla Jensen.
De to piger satte verdensrekord i tiden
for de 2000 meter.

\

En mere dybdegående gennemgang af DSRs
dameroeres strabadser, både indenfor langtursroning og kaproning, vil blive bragt i
årsskriftet og de koomende nunre af klubbladet.

Efter i en årrække at have gennemtrawlet
danske, norske og svenske farvande med
"herlige" besætninger, var det med nogen
skepsis jeg indvilgede i at tage turen
Arendal-Oslo med 2 "afvigere". En kvinde
ombord - lad gå - men TO?
Lad mig bekende med det samme - min skepsis
blev gjort til skamme!
Besætningen forstod fuldt ud at indordne
sig under de love, der hersker til søs,
kaptajnens uindskrænkede ledel se . Jeg løste
alle væsentlige opgaver uden utidig indblanden, dvs. bådoptagning/parkering, flytning af bagage fra båd til lejrplads og
omvendt, forhandlinger med de lokale om
tilladelse til at slå lejr. o.m.a.
Pigerne tog sig så af de mere uvæsentlige
ting, såsom indkøbsplanlægning, madlavning,
tobaks- og alkoholrationering, fastlæggelse
af rute, valg af lejrplads og andet af
samme skuffe.
Til turens største oplevelser hører mødet
med søslangen! Pigerne stod under stuvning
af båden i vandet, da de på havbunden (25
cm. vand) fik øje på en slange. Efter beskri velsen var den ca. 22 m lang ( med
standard fradrag = 1/2 m) og havde diverse
røde farver i smukke mønstre. Efter lyden
(fra pigerne) at dømme har den været frygtindgydende. Zoologiske eksperter blev ved
hjemkomsten fra turen kontaktet. De kunne
berette, at sådanne uhyrer ikke tidligere
var konstateret på de kanter, men at der på
Gotland findes vand snoge svarende til det
beskrevne ydre. Det passer meget god t Sørlandet er jo et yndet feriested - Sd
hvorfor ikke?
Lad mig til slut mindes dagen, da en rottelignende mus på størrelse med en elefant
havde krydset gennem forteltet. Undertegnede tømte, krængede og foreviste med heltemine alt indhold i teltet for de i behørig
afstand stående damer. Efter denne helteindsats fik jeg maden serveret med udsøgt
omhu, opvask forsvandt længe inden jeg
nåede at konstatere, at noget skulle vaskes
op, og jeg kunne på resten af turen i fulde drag nyde livet.
Mand dog - næste år ta ' r jeg på langtur
i 4-årers - med 4 piger I
Krumholt .
Fundet i DSRs årbog 1973.
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Orienteringsløb 1993
Løbstype
4/04
18/04
2/05
7/05
9/05
17/05
20/05
23/05
16/07
17/07
18/07·

D-hold
B

D-stafet
D-stafet
D-stafet
D-stafet
B-stafet
C

Sj.-3 dages
Sj.-3 dages
Sj.-3 dages

Arrangør
Rude Skov
Koarp, Sverige
Nebbegård/Eskemose
Ravnsholt
Gade vang
Gl. Grønholt Vang
St.+LI. Bøgeskov
Buresø
Ganløse Orned
Klosteris
Danstrup-Krogenberg

MEDLEMSBLAD NR. 3 * APRIL 1993 * 61 ÅRG.

SG
DSR
OK øst
Lillerød OK
Kildeholm OK
H.O.F.
OK Roskilde
K.F.I.U.
Farum OK
Ballerup OK
HSOK

Tilmelding:
Gåsehus løb:

Mødetid s punkt:
Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Engbak ken 27
2830 Virum

(14 dage før)

tlf .

38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

,

I

Så går vi ombord i rosæsonen 1993
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Kajakroning også en mulighed i DSR
Der har i efterårets og vinterens løb været en del
debat kajakroere og bestyrelse imellem om, hvorledes kajakroningen skal håndteres i DSR. Det ser
ud som om vi nu har filet rammerne fastlagt,
hvorfor jeg her vil gøre rede for disse samt for
bestyrelsens holdninger.

Kajakret l opnås efter yderligere instruktion, der
blandt andet omfatter roning i Kø benhavns Havn.
Kajakret I giver også ret til at ro tracerkajakker o.
Iign.. Kajakret I giver ret til a! ro i hele vores
daglige roområde.
Der har været ytret ønske om at få en ''kajakrepræsentant" i bestyrelsen. Dette er afvi st, dels
på grund af a! vi ikke ønsker bestyrelsesmedlenuner, der specifikt varetager enkeltgruppers
interesser, og dels fordi vi føler a! rocheferne
bedst varetager deres opgaver i samarbejde med
de etablerede udvalg. Vi opfordrer derfor kajakroerne til at deltage i de stående udvalg og derigennem påvirke dagligdagen. Rocheferne har
lovet at være opmærksomme på, at vi skal have
indarbejdet kajakroningen i det almindelige aktivitetsrnønster.

Der er på et tidligt tidspunkt i debatten blevet
meldt ud, at vi ønsker a! se kajakroningen som en
naturlig del af det motionstilbud, der tilbydes
DSR's medlemmer. Heri ligger naturligvis også at
vi er villige til at tilgodese kajakroningen hvad
angår materielanskaffeIser og anden ressourceti ldeling på lige fod med "baglænsroningen"
Et af de tiltag, der er sket, er at DSR har meldt sig
ind i Dansk Kano - og Kajakforbund og betaler
klubkontingentet samt medlemskontingent svarende til de medlemmer, der har kajakret.

Der er naturligvis mange opgaver, der skal tages
fa! på. Men jeg forudser ingen, der ikke kan løses

Det enme, der har optaget sindene mest, er
instruktion og tildeling af kajakremigheder. Der
blev i efteråret afholdt et instruktørkursus i DSR,
så vi skulle stå nogenlunde rustet hvad angår
antallet af instruktører. Det er et ønske fra
bestyrelsens side, at instruktionen bliver tilrettelagt således at flest muligt kan deltage. Vi må nok
forudse begrænsninger i tilgangen til instruktion,
men disse bør kun være begrundet i kapacitet.

ved lidt god vilje fra alle parter og en konstruktiv
dialog. Jeg tror viljen er tilstede hos alle involverede - jeg ved den er der hos bestyrelsen.
Som nævnt i sidste nununer af bladet er Lasse
Wredstrøm og Lise McNarnara udtrådt af bestyrelsen. Som afløsere for disse er nu indtrådt:
Bente Kjøller som langtursrochef. Bente behøver
nok ingen nærmere præsentation i langturs kredse.
Bente er allerede i gang med at sanunensætte et
langtursudvalg og planlægge sæsonen, og jeg er
sikker på a! I \~l høre mere om dette i bladet.
Karen Madsen som motionsrochef. Karen er
kanin fra sidste år, men gjorde allerede da et godt
stykke arbejde i motionsudvalget. Også Karen
skal have sanunensat et udvalg og have de nære
opgaver til at køre . En af disse er rovagtsordningen. Jeg vil her gerne opfordre de, der har
lyst til at yde en indsats på dette område, tage
kontakt til Karen.

Selve den praktiske tilrettelæggelse overlader jeg
trygt til kajakinstruktørerne i samarbejde med
Michael og instruktionsudvalget. Der vil blive
indført to kajakrettigheder.
Kajakret 2 tildeles, når man har lært at ro kajak
og opfYlder nogle krav til håndteringen af denne.
Denne ret giver mulighed for at ro turkajak nord
for Københavns Havn. Netop havneturen som
forudsætning for tildeling af kajakret har været
diskuteret, og vil ikke være en forudsætning for
kajakret 2.

Henning.
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DSRs Kalender for april 1993
Torsdag den 1. april :

Gymnast ik aflyst.

Søndag den 4. april:

Kl. 11.00 : Standerhejsning, derefter
kl. 12.30 : Frokost.

sæson 1993

Motionsudvalget

ROVAGTSORDNIN G, sæson 1993
Erfarne roere mik søges til rovagtl

Tirsdag den 6. april:

Kl . 19.30 : Bestyrelsesmøde.

Lørdag den 17. april:

Kvinder 2S år i DSR , fest.

For at sikre god orden på vore daglige rodage er det af vital betydning , at vi har
rovagter. På dage, hvor vandet er 15°, luften er 16° og ... kan der let blive trængsel
i bådehallen!

Fredag den 30. april søndag den 2. maj :

Kanindræberweek-end.

Derudover udgør rovagten en vigtig del af kontakten til kaniner og nyere roere. Derfor
er der brug for din hjælp.
Har du roet en årrække, opnået styrmandsret og har mod på at prøve at være rovagt,
så meld dig under fanerne! - Og så kan piger/damer altså også godt være rovagter.
Du bliver grundigt introduceret.

Ugentlige aktiviteter:
Mandag

kl. 17.00
kl. 18.30
kl. 18.30

: Gymnast ik ved Maibritt Mø ller.
: Gymnastik ved Maibritt Møller.
: Baren åbner.

Tirsda g

kl. 17.00
kl. 19.00
kl. ca. 18.30

: Gymnastik ved Asbjørn Torp.
: Gymnastik ved Ulla Melamies.
: Baren åbner, aftensmad .

kl. 07.00
kl. 17.00
kl. 18.30
k!. 19.00
kl. 18.30

: Mo rgengymnastik ved Hanne Petersen eller Asbjørn Torp.
: Low Impact Aerobics ved Bettina Wendelboe .
: High Impact Aerobics ved Bettina Wendelboe.
: Ergometerroning (motion+).
: Baren åbner.

Onsdag

Torsdag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00 - 20.00: Materielarbejde ved Jørgen Foss.
17.00
: Old boys gymnastik ved Hanne Petersen .
18.00
: Gymnastik ved Hanne Petersen.
19.30
: Gymnastik ved Hanne Petersen.
18.00 - 20.00: Kontortid i bestyre\seslokalet på l. sal.
ca. 18.30
: Baren åbner, aftensmad.

Fredag

kl. 07.00
kl. 17.00

: Morgengymnastik ved Hanne Petersen eller Adbjøm Torp.
: Aerobics ved Bettina Wende\boe.

Lørdag

kl. 13.00
kl. 13.00

: Vinterroning (motion+).
: Materielarbejde ved Materieludvalget.

Søndag

kl. 13.00

: Materiel arebejde ved Materieludvalget.

Din indsats i rovagtsordningen kan indgå i aftjening af arbejdspligten . Dvs. har du i
rosæsonen '93 ydet minimum 3 rovagter på de faste rodage, har du opfyldt din
arbejdspl igt.

Hvornår er der brug for dig?
Der er brug for rovagter flg . dage fra sæsonstart d. 4/4:
Nye mødetidspunkter;
De traditionelle faste rodage;
tirsdag kl. 17,
fredag kl. 18,
torsdag kl. 17,
lørdag kl. 13,
søndag kl. 13
søndag kl. 10.
Det er primært til de faste rodage, vi søger vagter. Derudover vil vi i rosæson '93
forsøgsvis indføre yderligere mødetidspunkter. Jeg vil undersøge behovet for
rovagter på disse tidspunkter.

Hvordan bliver du rovagt?
Der bliver afholdt et orienterende møde medio april. Her vil rovagter fra tidligere
sæsoner blive indbudt. Rovagtsordningen og en "føl"-ordn ing for nye rovagter vil blive
diskuteret og der vil blive lavet en liste over aktive rovagter. Efter mødet vil der være
en let middag.
Alle der har lyst til at være rovagt er velkomne. Nærmere oplysninger om mødet og
tilmeldingsliste vil blive slået op på opslagstavlen i Slyngelstuen - eller ring til
undertegnede, Karen Merete, der er ansvarlig for rovagtsordningen. Træffes på tlf.
3927 2107 eller i klubben.
Med venlig hilsen

8

motionsrochef, Karen Merete
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KANINPRODUKTION:

bliver ved med at være nye. Det ville være
morsomt med noget andet, mon ikke man
kunne få fat på nogle af de erfarne. Nå, de
er der ikke, men man kan kunne da altid
skrive sig på en liste og deltage i et arrangement, hvis der ikke viser sig noget bedre.
Tredie år: Mere uddannelse ? Så meget
ligger der heller ikke i det at hive i en åre.
Er der ikke noget mere spændende ? SLUT.

10-årigt uddannelsesforløb, noget han
bestemt kun kan have lært på DtH - uha!

SVAR TIL MICHAEL
Hermed en tak for dit klare svar på mit
sarkastiske indlæg vedrørende medlemsbegrænsning. Det kan danne grundlag for
en saglig debat (ikke polemik), og jeg vil
håbe, at rigtig mange af de nyere medlemmer vil blande sig i diskussionen. Michael er jo halvgammel og jeg helgammel,
begge med indgående kendskab til D.S.R.
gennem tiderne .

klart, hvilken model af klubben man bruger
som sit udgangspunkt. Den tidligere "klubmodel" var trods sine talrige mangler præget af fællesskab på godt og ondt, nærmest
et minisamfund. Alle, der havde en oprigtig
vilje til det, kunne finde den plads i klubben, der passede dem bedst. De vekslende
bestyrelsers kvalitet betød ikke så meget,
for der var altid et stort og stabilt bagland,
der sørgede for at få tingene bragt på plads.
De få, der prøvede at opkaste sig til klubejere, gled hurtigt ud. Den var også præget
af yderaktiviteterne som langture, orienteringsløb, private skiture og hygge i Gåsehuset, og klubben var ikke større, end at
man kunne finde frem til de relevante personer. Den var præget af svag økonomi og
det var bestemt ikke idyl altsammen. Men
om klubbens identitet var der ikke tvi vl,
tingene gik nogenlunde af sig selv. Selv
midt i firserne, da de administrative og
materielle forhold nærmede sig kaos, kunne
man år efter år mønstre 30 mennesker til
en pinsetur. Den var en selvfølgelighed, det
var kun et spørgsmål om, hvor den gik
hen .

Talen om medlemsbegrænsning har jo
rumsteret lige siden medlemstilgangen for
alvor tog fat i 1987. Forslag har været
bragt frem dels af erfarne bestyrelsesmedlemmer og nu sidst af nye medlemmer med
mig på slæbetov. Jeg indser i dag, at tiden
er løbet fra forslaget, vist også fra dets
begrundelse som fremsat i efteråret, men
ikke fra det dybere liggende grundlag.
Medlemstallet vil af sig selv på godt og
ondt finde sin ligevægt.
Og så til debatten: Jeg tror ikke, at man
bare tilnærmelsesvis kan basere den på
tørre tal. Jeg tror, at alle tallene for tilstanden i dag er relevante og at de i princippet har været gældende de sidste 3-4 år.
Men du kan ikke sammenl igne dem med
den tidligere tilstand som hed: 100 ind og
100 ud. Der foreligger ikke nogen nøjere
undersøgelse fra den tid, der var ikke
nogen fortrydelseso rdning, sådan som vi
har det i dag, og endel ig mener jeg, at
"force majeure"-afgangen, d.v.s. afgang
som følge af bortrejse, hjem og karriere ,
spillede en procentvis større rolle. Den
bli ver overhovedet ikke nævnt i Mogens
Hauts undersøgelse .

Hvor er hele det omtalte bagland blevet
af ? For mit personlige vedkommende kryber jeg sammen i en krog, når jeg kommer
til at tænke på D.S.R. , som værn mod onde
ånder. Da jeg i sin tid meldte mig ind i
D.S.R., var det for at få naturoplevelser,
lave noget sammen med andre og endelig
meddele mine bedste erfaringer til de nye
mennesker, der havde sans for dette livssyn. Det er også lykkedes i rigt mål indtil
for nogle år siden.

Jeg tror, der er virkeligt mange, der har
megen fornøjelse af D .S .R. - for en kortere
tid. Jeg vil give dig ret i, at man skal se
bort fra de få , der betragter D.S .R. som
deres stamkafe, hvor fremmede ikke er
velsete. Men når man kun ser fremmede
mennesker og kun hører tale om instruktion
og uddannelse, hvad så ? Mon ikke man
skulle give plads for nogle flere kaniner.
Svikmøllen kører og vi har endelig opfundet perpetuum mobile.

Kære Michael: din konklusion af Mogens
Hauts undersøgelse rammer plet. Der er
tale om en nedprioritering, ikke en angiver
"force majeure" som årsag til udmeldelse.
Men nedprioritering af hvad? Jeg gætter
på, at det mere gælder roklubben end selve
roningen . Jeg kan også se nogle billeder for
mig: Det første år som roer er bare spændende . Man skal lære noget, man får masser af frisk luft efter en indelukket dag og
man ser en masse nye mennesker. Det
næste år er også helt godt , man får da fri sk
luft, men turen til Skovshoved begynder at
blive lidt triviel , og de mange mennesker

Nu skal jeg nok holde mund med mi n
sværmeriske snak, indtil et forholds vist nyt
medlem har fortalt, hvordan han/hun oplever D.S .R .. Først da kan vi foreslå noget
konkret.
Mikkel

Da så den materielle fremgang salte ind,
var der grund til store forventninger.
Og hvad fik vi så : "Produktionsmodellen",
som den kunne være udformet på Handelshøjskolen. Lokkemaden for arbejdskraft er
prestige, gro ft sagt efter devisen: kanin det
cne år og bestyrelsesmedlem det næste
eller i det mindste udvalgsmedlem.
Bestyre lse og direktion er de samme personer, de og de alene sidder på kompetancen og kommunikatiunen, jf. bemærkningerne o m "den lukkede bestyrelse".

Spørgsmålet om, hvor mange medlemmer
D .S .R. kan bære, har noget at gøre med,
hvil ket menneskel igt netværk man har til
rådighed og hvor kompetente de involverede personer er. Man må også gøre sig det

Man snakker om, hvorvidt den ene afdeling
kan følge med den anden, og for at det
ikke skal være løgn, har Bjarne Engell ved
siden af dit indlæg bragt et forslag til et
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Løvfaldstur
for
Kaniner

Kanindræberkursus IV
Ti d :

Fredag den 30. april kl. 18.00 til søndag den 2. maj
17.30.

klo

Mødested:

DSR

Transport:

Vi sørger for bustransport.

Sted:

Feddet ved Fakse Ladeplads , hvor vi skal bo i
campingpl adsens hyt ter.

Formål:

At ryste samtlige DSR's instruktØrer sammen.

Kort kig på planen:

Pris:

Fest fredag aften
Social e arrangementer og konkurrencer
lørdag
Natløb natten ti l søndag
Hygge og afslutni ng søndag

150,- til dækning af mad .

Ti lmeldni ng s ker s enest den 21. april ved at aflevere nedenståe nde blanket i udfy ldt til stand til instruktionsudvalget eller
ved at kontakte Michael (3 1353455)

med mange ve nlige hilsener
Instruktionsudvalget

Der er i ntet j eg hellere vi l, end a t bruge mi n week-end på
Kanindræberkurset, så natu r ligvi s kommer jeg !!

Hvad mange gik glip af og fa nød godt af, er vist meget
betegnende for den weekend (3-4/10-92), vi tilbragte i Ry.
To af klubbelUl langtursstynnænd satte livet på spil, for
med 8 kani ner på langtur kan der ske' ting og sager! Turen
gik fra Ry og gennem det midtjyske søhøjland.
Nu ved alle, jo hvor hurtige kaniner er. Turen foregik da
også i tempo 28 - på vandet altså! Nå, for at starte fra
begyndelsen. Vi mødtes alle foran DSR fredag, hvorfra der
var afgang i privatbiler , her var vi fordelt, som vi var
"venner" til - således blev også bådboldene sat.
Vel ankommet til Ry fik kaninerne på bedste vis (da
Odderroklub ankom) illustreret det gamle mundheld:
Kaproning er en dej lig sport og langtursroning en dejlig
drik.

1. dag startede vi med at slæbe bådene over vejen! Derefter
roede vi af sted fo r sene re at mødes med de andre til
frokost. Stilen blev lagt med det samme, fire forskellige
takte r i samme båd - det er et anderledes sy n. Styrmanden
havde en umul ig opgave i og med, at Ulkten blev forsøgt
talt. men der blev bare ikke hørt efter. Dertil k ommer at vi
havde Lars i vores båd. Lars er en travl mand. han
forsøgte hele tiden at ove rhale de andre i båden. Og således
gik det på bedste beskub til fro kost.
E fter frokost indtaget i fæUesskab i det grønne fo rtsatte vi
ture n. Lidet vidste vi. hvad den ville indebære. Havde vi
vidst det. havde Jacob ikke fåe t lov at styre! Har du brug
for spænding i hverdagen. er vi flere. der kan anbefale en
tur på et smalt åløb med l acob som sty rmand. Et meget
smukt og idyllisk sted. et sted hvor sjælen ffIr hvile, hvilket
dog ikke varede længe. Tænk jer! En bro var sat midt i
Aen! Til oplysning for bladets læsere. skal det her
fremhæves. at lacob næsten er psykolog og som sådan har
svært ved at træffe beslutninger, når han ikke sidder i
rundkreds/gruppe. Så efter et forsøg på at vædre broen gik
turen fra brink til brink. Der blev på dette stykke af turen
sat en anderledes rekord, max 11 åretag inden vi igen gik
på land. nedlagde træer eU er sad fast på banker. En
særskilt Ulk til Jac ob , der var ingen der turde nyde naturen
ige n før noget senere .
Prøv at forestille jer oplevelsen at møde hele 3 gentlemen
mid t på Gudenåe n. Lars, lacob og Ole Rasmus roede
nemlig båden, mens Gitte og Tine havde årene tværs for at
ligge og kikke på skyernes flugt over himlen - åh bvor
dejligt.
Da vi så ankom til Mos .... gik vi i land ved en gammel
mølle. Her var der alt. bvad der er nød vendigt for at
tiltrække turister: M useum , laksctrappe. kastanietræer samt
wc.
Alt i alt en god rodag. 45 km i brilliant rovejr.

Navn:
Adresse:
Postnumme r:
Telefonnummer:
Bemærkninger :
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Tilbage i Ry igen. Nu skuUe maden laves. alle var sultne.
Aftens" maden" kom til at bestå af grød ris med hvidløg.
men der var dog nogle. der forsøgte at udbedre det med en
rødvin med fyldig buquet (19.85 i Fakta). Under dette
måltid fik vi hyggeligt selskab af Ara roklub . Disse gale
mennesker der bruger pørrer i steden for birkeris i saunaen
og bader nøgne i åe n i oktober brrrr.
Derefter stod den pA Ry by Night, h,or vor
langtursstyrmand med fortid (!) i Industriministeriets
forkontor førte flokken (5 personer ialt) på byens værtshus,
byens cafe og byens diskoteklhotel. Der skett dog .
formentlig- intet, der er værd at skrive hjem om Nogen
kom alligevel senere hjem end andre!
2. dag (søndag) fik vi senere morgenmad end planlagt, idet
de fri villige morgenmadsbentere var kommet sidst i seng.
Da vi endelig havde taet spist. satte vi nye bådbold, og så
afsted til Møgelø og Himmelbjerget. Vi gik alle 1135 m
op , og man må jo sige. at der er nok at se på i området:
Iod le Birges museum. iskiosk og det evigt tilbagevendende
wc. Da vi ankom til Himmelbjerget, var der en smule
uenighed om tillægningloplægning af bådene i oktober,
vores var dog den letteste.
Da vi bavde set nok natur og Jodle Birges tøj, gik: turen
igen til Ry. En noget kortere (20 km ialt) tur end dagen
før, men lige så hyggelig.
Efter fro kost, sauna og oprydning gik turen igen mod
sj ælland.
Da begge biler var vel ankommet ombord på f", rgen, skulle
vi også have et sted at sidde! Det var et problem, indtil vi
fandt nogle stole og satte os i den gang, der blev mest
benyttet. Her var vi nemlig rigtig i vej en. Nå! enkelte var
blevet sultne. hvorfor resterne fra frokosten ble. hevet
frem. Det var dog ikke uden risil<o. da der var mange
sultne (rotweilere, schæfre. børn 0.1.) på gangene.
Da vi nåede sjælland. gik det i rask tempo mod
Københav n, med et enke lt stop ved et wc undervejs.
For enkeltes vedkommende sluttede søndagen på bebørig
vis med ristede pølser og fjernsyn.

Tine Erecius
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Formand

Kasserer

Sekretær

O-lØbs-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .12

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 1288 5.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. 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.

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 København ø
35 26 69 85

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

Langtursrochef

Kontingentkasserer

Kaproningsudvalg

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.

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 København ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og l/la 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
girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anfØres på disse.

Husforvalter

KØgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strand vænget 55
2100 København ø
31 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
DrejØg.26 F,ljl.302
2100 København ø.
39 27 21 07

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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ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 BrØnShØj
31 28 48 7l

Ole Kammersgård
Vardegade 24, l.tv
2100 København ø
31 42 53 60
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25 år med kvinder

Orienteringsløb 1993

4/04
18/04
2/05
7/05
9/05
17 /05
20/05
23/05
16/07
17/07
18/07

Løbstype

.s.kQy

Arrangør

D-hold
B
D-stafet
D-stafet
D-stafet
D-stafet
B-stafet

Rude Skov
Koarp, Sverige
Nebbegård/Eskemose
Ravnsholt
Gadevang
GI. Grønholt Vang
St. +L1. Bøgeskov
Buresø
Ganløse Orned
Klosteris
Danstrup-Krogenberg

SG
DSR
OK øst
Lillerød OK
Kildeholm OK
H.O.F.
OK Roskilde
K.F.LU.
Farum OK
Ballerup OK
HSOK

C

Sj.-3 dages
Sj.-3 dages
Sj.-3 dages

D.S.R.

" Bamses fødselsdag".

Tilmelding:
Gåsehusløb:

Mødetidspunkt:
Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

(14 dage før)

•

1

tlf. 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

1. De damer nu vil holde fest.
et jubilæum fejre
vi håber ikke at de vil
med tiden kunne sejre.
Tænk hvis det tar' overhånd.
nAr de strammer vores bånd.
Henning - formand at i dag,
de ej den post ska' tag' !
Det ville ikke være godt
hvis de det nu ska' styre.
Det skal da stadig være flot
med os - vi friske fyre.
Pigerne er gode nok
De kan stoppe faders sok,
DSR er stadig god
når VI på den har tod!

Læs mere inde i bladet ....

TESITIDER

BIDRAG TIL DSR-BLADET

I forbindelse med påske-træningslejren på

Der er flere og flere, som afleverer bidrag
til bladet i form af en print fra en computer.
Hvis dit bidrag er skrevet i WordPerfect,
kan du så ikke godt aflevere fikn samtidig
med prioten? På den måde får vi i bladudvalget mulighed for at lave en bedre layout,
i stedet for f.eks. at skulle op- eller nedfotografere dit bidrag for at få plads til det.
Vi kan samtidig rette trykfejl (perfektionister, som vi er), indføje dine egne rettelser
eller lignende, alt efter behov. Og hvis der
af andre grunde kommer rettelser til bidraget, slipper vi for at skrive det hele rent.
Når du lægger printen til Bladudvalget, så
læg samtidig en meddelelse om, hvordan vi
får fat i filen.

Bagsværd Sø opnåede DSR's kaproere følgende testtider i singlesculler:

fi...km (neutralt vand incl. 2 vendinger)
Morten Tibian
Anders Brems
Esben Jacobsen
Lene Andersson

min.

sek.

24

59
18
30
37

25
25
25

.iOO...m (medsø)
Anders Brems
Esben Jacobsen
Henrik Hebsgaard
Lene Andersson

1

47.4
48.6

l

52.4

1

54.0

l

Du kan naturligvis stadigvæk aflevere et
læseligt hånd- eller maskinskrevet manus
som vi så skriver rent.
'

Morten Espersen

Sysse Engberg
april 1992.
Indlæg til DSRs medlemsblad:
"Efter den ophidsede, men ikke ophidsende , debat om en eller anden sag i
Rudkøbing, har man lyst til som John Cleese at sige:
"And now to something completely different".
Her er historien.
Nu har j eg i nogle år, hver gang jeg har åbnet mit skab, nr. 157,

set føl gende ins kription på indersiden af lågen:
"25/4-59

/

O.S.

0.0.

K.L.

87

90

96

59

AP
Mindste vagttab giver middag".

Jubilæum igen!

Også i år fejrer Daske Studenters Roklub
jubilæum - godt nok kun et 25-års.
Det var i denne måned for 25 år siden at
DSR som den første af de store københavnske herreroklubber vedtog at optage kvinder som medlemmer. I dag forekommer
dette ganske naturligt, men det var det absolut ikke for 25 år siden. Der skulle års
debat og generalforsamlinger til, før det
lykkedes at overvinde modstanden, men i
den sidste uge af april kunne det første hold
piger påbegynde instruktionen.
Det blev en succes. I dag er 42% af klubbens medlenuner kvinder. Ser vi isoleret på
aldersgruppen mellem 18 og 25 år er procenten 55 .
jeg tvivler oprigtigt talt på, at der havde
været ret meget tilbage afDSR, hvis vi ikke
dengang havde taget dette skridt, så der er
god grund til at fejre begivenheden. dette er
da også, når dette læses, sket, både den 17.
april, hvor den "officielle" jubilæumsmiddag
afholdes og den 23. april, som for i øvrigt
er den rigtige jubilæumsdag, ved et Fredagsbar - arrangement.
Et problem, vi alle hører om daglig, er arbejdsløshed - specielt ungdomsarbejdsløshed. der er udtænkt mange planer for at få
de unge i arbejde, og et af de seneste er
"ungdomsgarantien", under hvilken alle
unge under 24 år skal have tilbudt 20 timers
beskæftigelse pr. uge i en periode for at
holde kontakt med arbejdsmarkedet. Et er
planer - noget helt andet er at fØre dem ud i
livet. Hvor finder man arbejde til de unge
uden samtidig at skubbe andre ud af arbejdsmarkedet?

Jeg må have min nysgerrighed styret. Hvem var disse tre ikke helt sylfideagtige
herrer ? Det var jo før, at kvinderne blev lukket ind i DSR.
Og hvem måtte give middagen?

Paul Brtiniche-Olsen"
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DIF er nu fremkommet med et forslag om
at beskæftige et større antal unge i idrætsforeningerne. Arbejde skal bestå i forskellige administrative job, vedligeholdelsesarbejder, hjælpetrænerarbejde osv.
Optimistiske tal siger, at der burde være
plads til 11 .000 unge - det er nok meget optimistisk!
DSR modtager som de fleste idrætsforeninger en meget stor økonomisk støtte fra det
offentlige (Københavns Kommune), hvorfor
vi også har en naturlig forpligtelse til at
være til rådighed, når der er behov. Når I
læser dette, er der kontakter med beskæftigelsessekretariatet, for at finde ud af hvorledes vi bedst indgår i planerne. Jeg vil selvfølgelig holde jer orienterede, når der foreligger noget konkret.
Og hvis I ikke skulle have opdaget det, så
er rosæsonen snart en måned gammel, og
mulighederne for udfoldelse fås ikke bedre
end i DSR.
Jeg vil ikke her opremse alle de tilbud, der
findes, men opfordre ajle til at studere blad
og måske endnu bedre opslagstavler. Der
burde være noget for alle, hvad enten man
blot er til en stille aftentur på Sundet, eller
man har ambitioner om en rokarriere på
verdensplan.
Til sidst en opfordring til de, der endnu ikke
"har haft tid" til at aftjene deres arbejdsordning, om at få det gjort. DSR bygger på
at alle yder en indsats - også dig!
Henning.

Nyt fra
Materiel udvalget:
TAK !:

BlIdehallen:

Slibningen er slut for denne vinter. Jeg vil
gerne takke alle dem, der i vinterens
forløb har brugt noget af deres fritid på at
få materiellet i roklar stand.

Der er trangt i bådehallen, så derfor vil vi
fra materieludvalget gerne vide, hvordan I
kunne tænke jer, at pladsproblemet blev
løst på en hensigtsmæssig måde.

Bådvask er spændende:

Derudover vil vi gerne høre jeres opfattelse
af, om det hensigtsmæssigt med bådevogne. Har vi dem for at undgå problemer
ved løft?

Jeg vil bede jer om ikke at lægge
vaskekludene på betonen, fordi kludene her
opsamler en del sand og grus. Derfor ingen
klude på betonen. Det er uhensigtmæssigt
at spule årene, når de ligger på betonen, for
vandstrålen pisker snavs op på åren.
Snavset, der er sand & grus, virker som
sandpapir, når der tørres med en klud.
Når I har brugt kludene, bedes I skylle
dem op i vand. Der vil blive opstillet op til
flere beholdere, der er beregnet til
vand. Bådene skylles eller overbruses med
vand, så sand, snavs & tang ikke forefindes
i båden. Vandpytter i båden tørres op.

DSRs Kalender for april 1993
Fredag 30. april - søndag 2. maj:
Søndag 9. maj:
Lørdag 15. maj kl. 10.00:
Søndag 16. maj kl. 10.00:
Lørdag 15. maj kl. 19.00:
Torsdag 20. maj:
Fredag 28. - mandag 31. maj :
Lørdag 5 . juni:
Lørdag 12. juni:

Ugentlige aktiviteter:

18.30
efter instruktionen:

Instruktion af nye medlemmer
Motion +
Gymnastik: se opslag
Baren åbner
Orientering om langtursroning

Tirsdag

17.15
18.00
ca. 18.30
efter instruktionen:

Rotid med rovagt
Gymnastik ved Ulla Melamies
Baren åbner, aftensmad
Aftalemøde om weekendtur (Motionsudvalget)

Onsdag

7.00
17.15
17.30
18.30

Gymnastik ved Hanne Petersen eller Asbjørn Torp
Instruktion af nye medlemmer
Aerobics ved Bettina Wendelboe
Baren åbner

Torsdag

17.15
17.15
18.00
ca. 18.30

Rotid med rovagt
Motion +
Gymnastik ved Ulla Melamies
Baren åbner, aftensmad

Fredag

7.00
16.00
17.00

Gymnastik ved Hanne Petersen eller Asbjørn Torp
Rotid uden rovagt
Aerobics ved Bettina Wendelboe

Lørdag

13.00

Rotid uden rovagt

Søndag

10.00
13.00

Rotid med rovagt
Rotid uden rovagt

Mandag

Eller har vi dem, fordi vi gerne vi vente i
en kø, når det er godt rovejr?
Eller er der andre gode grunde til at have
bådevogne?
Kommentarer og forslag bedes lagt i
brevsprækken til kontoret, adresseret til
materieludvalget.
Egon Bang Christensen
Materielforvalter

Sand og grus skal spules ud af båden.
Det må helst ikke tørres op, for så får vi
sandpapireffekt.

24

Kanindræberweek-end
Forårstur på Furesøen
Den Internationale Københavnsregatta, Bagsværd
Den Internationale Københavnsregatta, Bagsværd
Roger Rabbitt-fest (Introfest med grill)
Kristi Himmelfartsdagstur til Struckmannsparken
Pinsetur til Hven
Rosportens Dag
Fødselsdagsfest

17.15
17.15

Weekend-langture:

afgang hver lørdag - se opslag.

Klub-kaproninger i Svanemøllen:

hveranden mandag aften (ulige uger) - se opslag.
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KANINPRODUKTION OG KLUBMODEL
(Nogle spørgsmål som forsøg på et svar til Mikkel)
sen. De der ikke kommer i klubben, de havde heller ikke noget
at få "ondt af" .
Boesen fandt Lassens forslag diskriminerende og fremhævede, at
således som det var formuleret, kunne det fortolkes efter de
kommende bestyrelsers forgodtbefindende.
Krumholdt spurgte, hvad der ville ske med eventuelle livsvarige kvindelige medlemmer, hvis Lassens forslag blev vedtaget.
Relster opfordrede Lassen til at trække sit forslag tilbage,
da det var diskriminerende.
Marcus mente, at der ville opstå en række uforudsigelige problemer og forslog derfor, at man i begyndelsen indførte en gæstemedlemsordning for kvinder, således at man kunne Se, hvorledes det udviklede sig i praksis.
Thagesen fandt Boesens begrundelse god, og han kunne (efter at
have fået en tilrettevisning af dirigenten) fremføre, at udviklingen viste, at kvinderne før eller siden måtte komme ind,
da de ved afstemningerne i årenes løb bestandig havde fået
flere og flere stemmer for sig. Han håbede endvidere, at ældre
medlemmer i stedet for at melde sig ud ville se på klubbens
interesser.
Formanden fremhævede, at bestyrelsen ikke ville kaste sig ud i
økonomiske eksperimenter, hvis kvinderne kom ind. Hvad angik
deres repræsentation i bestyrelse m.m., havde man klare retningslinier i D.F . f.R. 's love.
Krause fremfØrte, at vi før havde haft piger i klubhuset uden
at det havde voldt skade. Desuden var det en kendsgerning, at
flere og flere klubber blev blandede.
Fei1berg opfattede hele spørgsmålet som et generationsprobl e m o g gik stærkt ind for, at de unge skulle have lov at indrette klubben som de vil.
Dirigenten havde under debatten ladet spørgsmålet om afstemningsrnåden stå åbent , og mange medlemmer havde benyttet lejligheden til at udtale sig herom . Til sidst sluttede forsamlingen sig til dirigentens opfattelse nemlig, at rettidigt
indsendte ændringsforslag har krav på en afstemning.
Forslagene kom derfor til afstemning i følgende orden:
I Carlo Larsens forslag II Anker Lassens forslag og III Børge
Boesens forslag.
Resultaterne blev følgende:
I Carlo Larsens forslag: 8 blanke 20 ja 197 nej
II Anker Lassens forslag:

5 blanke 39 ja 181 nej

III Børge Boesens forslag 2 blanke 185 ja 40 nej

Kære Mikkel,
i dit indlæg i sidste nummer af bladet efterlyser du en reaktion fra et forholdsvis nyt medlem
- det vil jeg ikke sidde overhørig! Ikke mindst fordi jeg tror, at det kunne være nyttigt at få
den ret indforståede diskussion om klubpolitik ned på jorden - hvis du vil tilgive mig
udtrykket.
Der står en masse mellem linierne i de indlæg der har været fra bl.a. Michael Hansen, Bjarne
Engell og dig selv, og jeg er ikke sikker på at jeg helt har forstået f eks. jeres tolkning af
medlemsstatistikken, jeres referencer til tidligere tilstande og sammenligninger med den Uub,
som jeg kender. Jeg vil opfordre til større klarhed i diskussionen, så at den kan forstås af
andre end inderkredsen, hvis l faktisk vil have en debat i gang.
Jeg er selv startet som rent "gymnastikmedlem " i 1991. En hel vinter gik jeg og kiggede på
bådene, og i foråret 1992 havde jeg opsparet så meget nysgerrighed, at jeg begyndte på
roinstruktionen; så fik jeg styrmandsret og begyndte at blive aktiv, meldte mig som barvagt
og deltog i forskellige arrangementer. Jeg havde i løbet af sommeren gjort mig nogle tanker
om informationsniveau 'et i DSR, og jeg meldte mig til bladgruppen i håb om at være med til
at gennemføre en stØrre åbenhed i klubben via bladet.
Jeg fik indtryk af, at der blev luftet en del utilfredshed ved baren, i båden, sent om aftenen
ved fester, men at denne utilfredshed sjældent kom åbent frem, så at den kunne føre til
konstruktive ændringer. Måske fordi man som kanin fornemmer nogle diffuse magtstrukturer,
som gør at man bliver forsigtig med hvad man siger til hvem. Og glem ikke, at de nye er
opkaldt efter kaninen, ikke på grund af håndledsstillingen i rotaget, men fordi han/hM er
angst og bange for ikke at få sin roret. Man ved ikke rigtig, hvem der bestemmer, man kan
ikke gennemskue hvad der foregår, og derfor holder man sin mund. Det er måske praktisk for
roinstruktionen, men ikke særlig hensigtsmæssigt for klubben i det lange løb.
Min oplevelse af mandagene og onsdagene med 50-80 kaniner til roinstruktion var: taos.
Som det trods alt meget ofte lykkedes instruktionsrochefen at bringe orden i, dvs at alle kom
ud at ro med instruktør. Men det var tidligt på sæsonen, og jeg har hørt om andre kaniner,
som senere på sommeren kom ud flere gange uden instruktør i båden. Jeg har selv været ude
for at skulle vente halvanden time på at komme ud i tyve minutter, plaske lidt rundt 50 meter
fra broen og ikke lære en snus, og det til trods for at jeg kom før klokken 17, som en (lf de
første. Det er ikke verdens undergang, men er det hensigtsmæssigt for klubbens image? Eller
skal man forstå det som en test på, hvor alvorligt man mener det med at lære at ro? Kunne
man ikke i stedet forestille sig en løsning a la bagerbutik, hvor man tager numre og kommer
ud at ro nogenlunde i den rækkefølge, man er ankommet? Og er det ønskværdigt, at kaniner
laver "privataftaler" med instruktØrer om at komme ud sammen, eller bremser dette system
måske i virkeligheden for en fornuftig bådsætning og anvendelse af instruktører? Eller må
man bare acceptere, at en af belønningerne for at stå med det slidsomme instruktørjob er det
frynsegode: at komme ud med nogle labre larver efter eget valg?
Som kanin kunne man godt ønske sig lidt information om, efter hvilke regler instruktionen
foregår : er det formålet at alle. kommer ud i en båd, uanset om de har instruktør med eller

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Boesens forslag var
vedtaget.
Boesen fik herefter ordet og takkede for en fair behandling.
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MOTIONSAVISEN

et tillæg

Obs! Obs! Obsl Obs! Obs! Obs!

Det nye motionsudvalg består
ved sæsonstarten af flg. medlemmer:

Til ære for de vilde kaniner
med meget lange Ører

tlf.

3185
3526
3927
3120
3118

Roger Rabbi t
Fest

3896
9154
2107
8474
2985

lØrdag d. 15 maj kl. 19

men der plads til mange f lere
aktive medlemmer,
som har
ideer til arrangementer og
aktiviteter, eller som bare
gerne vil være med, hvor tingene sker...
kontakt et af
udvalgets medlemmer, hvis du
vil være med.

- lad os så se den ægte vare!

Foråret har uafvendeligt
meldt sin ankomst
lad os tage ud at se på
det •..
-Spøxlingen er udløst! ! !

DSR

NYE ANSIGTER
Tine Erecius
Thomas KjØller
Karen M. Madsen
Peter Møller J.
Nina Westphall

Nu har du læst nok på den brugsanvisning

i

FRISK
PÅ

FORÅRS TUR

FURESØEN
Som vanligt arrangerer vi
ture i de dejlige sØområder i
Københavns Omegn og i år skal
ikke være nogen undtagelse.

på en dej lig mild maj aften
vil DSR gerne fejre alle de
nye kaniner og sig selv med
en storslået fest. Alle er
velkomne; såvel smarte sild
som vilde kaniner.
Grill og dans til stjernerne
slukker og morgensolen danser
over Øresund.
Se opslag og tilmelding i
Slyngelstuen.
Arrangør:
Motionsudvalget,
selvfølgelig!

Struckmannparken
Kr. Himmelfartsdag
d. 20 maj
Københavnskredsen arrangerer
igen i år en fællestur til
Struckmannparken i Skodsborg.

Sæt kryds' i kalenderen

sØndag d. 9 maj
og tag madkurven med til Furesøen. Se de nærmere arrangementoplysninger
på
opslagstavlen
eller
kontakt
motionsrochef Karen M. tlf.
3927 2107

Motionsudvalget
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Vi spiser frokost efter ankomsten og om eftermiddagen
afvikles diverse konkurrencer. Der er fælles frokost
for
DSR-roere.
Tilmelding
m.m. se opslagstavlen i Slyngelstuen. Bådehold sættes ved
afgang fra DSR. Mødetid kl.
8 30 • Alle kan del tage, også
kaniner. Turen til Struckmannparken er ca. 15 km, men
tempoet tilpasses deltagerne.

det' dem, som gør noget ved tingene

g

o

Ak på tdiningsHiger till
idylliska Hjelmsj6n!
Igen i 1993 bliver der arrangeret instruktions- og træningslejr på Skånes
Roddforbunds rostadion på Hjelmsj6 med specielt sigte på scullerroning for såvel
begyndere som for mere erfarne roere, altså også for dette års kaniner.
Der vil blive et stort udvalg i bådtyper: single- og dobbeltsculler, dobbehtreer
og dobbeltfirer og sandsynligvis også otter, og så kajakker.
Tidsrummet er rykket tidligere i forhold til sidste år på grund af andre
arrangementer og bliver sidste uge af juli og første uge i august, uge 30 og 31,
fra den 23. eller 24. juli ti] fredag den 6. august.
Du kan således nu sætte kryds i kalenderen, hvis du vil opleve denne lejr, som
synes at blive en tradition i DSR.

The Shippingdales Light gør klar til servering af grønlangkål.

Der vil senere blive bekendgjort nærmere om turen, og der kommer en
tilmeldingsliste på opslagstavlen i slyngelstuen. Du kan deltage i hele perioden,
i en uge eller måske blot en weekend. Jo længere tid, jo større udbytte. De fleste
har tidligere deltaget i en uge, og hvis du er ny inden for scullerroningen,
anbefaler jeg mindst en uges ophold for at opnå nogen rutine. Der skal jo også
være tid til andet end kun roning.
Hjelmsjon ligger ca SO km nordøst for Helsingborg, og du kan således let cykle
dertil. Faciliteterne er i top. Prisen bliver ca 80,- kr. pr. person og døgn for
ophold, roning, mad, sauna, svømning etc. excl. persontransport og drikkevarer
ud over mælk, te og kaffe.
Mogens Haut

DSRs fremtidsudsigter, sunget af:
Annelise Raswssen, Anette Rarmje, Birgitte Frydendahl, Birthe Clausen, Brita Kvist
Hansen, Britta Jensen, Lene Skov Andersson & Bente Kjøller.
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Dette er baggrunden for, at kajakroerne ønsker en koordinerende person, der skal tage sig af de
mere specielle kajakting. Dette har bestyrelsen afvi st blandt andet med argumentationen, at man
ikke "ønsker bestyrelsesmedlemmer, der specifikt varetager enkeltgruppers interesser". Dette
argument føles meget pudsigt, idet DSR har en kaproningschef. Hvis de nne person ikke skal
varetage enkeltgruppers interesse, så har jeg svært ved at se, hvil ke interesser vedkommende
varetager. For god ordens skyld viljeg skynde mig at tilføje , at jeg synes det er en god ide med en
sådan bestyrel sespost, netop fordi der her find es en gruppe personer, som dårligt kan få deres
behov dækket af de øvrige forskelli ge udvalg fx instruktionsudval g og materieludval g.

Ud og se nej, ikke med DSB, men med DSR!

Kell Lauritsen

En gennemgang af antallet af aktive Langtursstyrmænd har vist, at
tallet er rystende lavt. Det skal der gøres noget ved!

Kajakroning.
Sommeren 1993 vil derfor fra L-rochefens side blive koncentreret
om at få dannet basis for, at mange flere kan få smag for langtursroningen. Det vil ske ved, at der

hver mandag efter instruktionen vil være orientering for
kaniner og andre interesserede om langtursroning. Orienteringen vil forme sig som et ganske kort mundtligt oplæg krydret
med billeder.
hver week-end arrangeres en week-endtur i med udgangspunkt i DSR eller et andet sted i Nordsjælland.
arrangeres

en

e!lf'r to ferie !ure

j

Danmark. Varighed 1 uge.

arrangeres en føljeton-ferietur fra Oslo til København. "
både sendes til Oslo i slutningen af juni. Både kan benyttes 1
eller flere uger, som man ønsker det. (Såfremt bådene ikke
kan fyldes op af DSR-roere, tilbydes andre klubber at benytte bådene).

Se opslag

klubben om de enkelte tilbud!

(Et svar til Kell Lauritsen)
Du berører i dit indlæg de organisatoriske
forhold omkring kajakroningen i DSR. Den
måde kajakIoningen blev organiseret på i
DSR igennem SO'erne afspejler nogle holdninger til denne motionsform, som jeg håber, vi har lagt bag os. Man anså kajakroning for et konkurrerende tilbud til
baglænsroningen, hvor vi i dag langt hellere
vil se det som et supplerende. Denne holdning over for kajakroningen førte til en del
vedtagelser, der nok mest havde til formål
at begrænse udfoldelsen. Som et eksempel
kan der findes adskillige bestyrelsesbeslutninger om det maksimale antal kajakker,
der måtte findes i DSR. På den positive
side, set fra kajakIoernes side, giver denne
holdning i praksis en stor frihed, hvis man
forstår at organisere sig; og det har kajakroerne forstået ganske godt. Bestyrelsen
har da også næsten hvert år, på trods af
tidligere beslutninger, bevilget flere kajakker.
Kajakroningen er efterhånden blevet "synlig" . Du skriver, at I er 4 J med kajakIet.
Dette udgør mellem 5 og IO procent af de
aktive i klubben, hvorfor det ikke vil være
rimeligt blot at overse eksistensen af
aktiviteten. Vi tog da også sidste år den
beslutning at melde DSR ind i Dansk Kano
og Kajakforbund og betale de (beskedne)
omkostninger, der fulgte med dette medlemskab. Repræsentationen over for dette
forbund har vi valgt at lade kajakroerne selv
tage sig af; deres valg har som bekendt
været at du selv varetager denne funktion .
Som du rigtigt skriver, ønsker vi, både kajakroere og bestyrelse, at se kajakIoning
som en naturlig del af det aktivitetstilbud.
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der gives i DSR. Dette rejser selvfølgelig
nogle spørgsmål omkring den interne re·
præsentation i udvalg og bestyrelse. Der
blev fra kajakroerside ytret ønske om en
kajakrepræsentant i bestyrelsen, hvilket vi
afviste.
DSR bestyrelse har altid været organiseret
efter brugen af materiellet - en rochef for
instruktion, en for motion, en for langtursIndførelsen
af
en
aktivitet
osv.
"kajakrochef' ville bryde med denne måde
at gøre tingene på og uvægerligt føre til
nogle kompetancekonflikter Du nævner i
dit indlæg, at kaproningschefen skulle repræsentere en speciel gruppe. Dette er ikke
korrekt . Kaproningschefen er ansvarlig dels
for kaproning i traditionel forstand i outriggede både og dels for alle andre konkurenceaktiviteter. Her kan nævnes kaproning i
inriggere (hvor vore piger er Danmarksmestre), langdistancekaproning, (hvor samme
forhold gør sig gældende) samt konkureneeroning i kajak i den begrænsede form det
dyrkes i DSR. Det er bL a. i kaproningsafdelingens regi, at deltagelsen i Tour de Gudenå sker.
Jeg vil derfor igen kIaftigt anbefale kajakIoeme at søge indflydelse på beslutningerne gennem de etablerede udvalg, som
bestyrelsesmedlemmerne har bag sig. Et
kajakudvalg som koordinerende organ for
alle kajakaktiviteter vil sikkert være en udmærket ide, og jeg kan kun opfordre dig, i
din egenskab af klubbens repræsentant over
for Dansk Kano og Kajakforbund gå i spidsen for dette.
Henning.
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KANINPRODUKTION:

bliver ved med at være nye. Det ville være
morsomt med noget andet, mon ikke man
kunne få fat på nogle af de erfarne. Nå, de
er der ikke, men man kan kunne da altid
skrive sig på en liste og deltage i et arrangement, hvis der ikke viser sig noget bedre.
Tredie år: Mere uddannelse ? Så meget
ligger der heller ikke i det at hive i en åre.
Er der ikke noget mere spændende ? SLUT.

10-årigt uddannelsesforløb, noget han
bestemt kun kan have lært på DtH - uha!

SVAR TIL MICHAEL
Hermed en tak for dit klare svar på mit
sarkastiske indlæg vedrørende medlemsbegrænsning. Det kan danne grundlag for
en saglig debat (ikke polemik), og jeg vil
håbe, at rigtig mange af de nyere medlemmer vil blande sig i diskussionen. Michael er jo halvgammel og jeg helgammel,
begge med indgående kendskab til D.S.R.
gennem tiderne .

klart, hvilken model af klubben man bruger
som sit udgangspunkt. Den tidligere "klubmodel" var trods sine talrige mangler præget af fællesskab på godt og ondt, nærmest
et minisamfund. Alle, der havde en oprigtig
vilje til det, kunne finde den plads i klubben, der passede dem bedst. De vekslende
bestyrelsers kvalitet betød ikke så meget,
for der var altid et stort og stabilt bagland,
der sørgede for at få tingene bragt på plads.
De få, der prøvede at opkaste sig til klubejere, gled hurtigt ud. Den var også præget
af yderaktiviteterne som langture, orienteringsløb, private skiture og hygge i Gåsehuset, og klubben var ikke større, end at
man kunne finde frem til de relevante personer. Den var præget af svag økonomi og
det var bestemt ikke idyl altsammen. Men
om klubbens identitet var der ikke tvi vl,
tingene gik nogenlunde af sig selv. Selv
midt i firserne, da de administrative og
materielle forhold nærmede sig kaos, kunne
man år efter år mønstre 30 mennesker til
en pinsetur. Den var en selvfølgelighed, det
var kun et spørgsmål om, hvor den gik
hen .

Talen om medlemsbegrænsning har jo
rumsteret lige siden medlemstilgangen for
alvor tog fat i 1987. Forslag har været
bragt frem dels af erfarne bestyrelsesmedlemmer og nu sidst af nye medlemmer med
mig på slæbetov. Jeg indser i dag, at tiden
er løbet fra forslaget, vist også fra dets
begrundelse som fremsat i efteråret, men
ikke fra det dybere liggende grundlag.
Medlemstallet vil af sig selv på godt og
ondt finde sin ligevægt.
Og så til debatten: Jeg tror ikke, at man
bare tilnærmelsesvis kan basere den på
tørre tal. Jeg tror, at alle tallene for tilstanden i dag er relevante og at de i princippet har været gældende de sidste 3-4 år.
Men du kan ikke sammenl igne dem med
den tidligere tilstand som hed: 100 ind og
100 ud. Der foreligger ikke nogen nøjere
undersøgelse fra den tid, der var ikke
nogen fortrydelseso rdning, sådan som vi
har det i dag, og endel ig mener jeg, at
"force majeure"-afgangen, d.v.s. afgang
som følge af bortrejse, hjem og karriere ,
spillede en procentvis større rolle. Den
bli ver overhovedet ikke nævnt i Mogens
Hauts undersøgelse .

Hvor er hele det omtalte bagland blevet
af ? For mit personlige vedkommende kryber jeg sammen i en krog, når jeg kommer
til at tænke på D.S.R. , som værn mod onde
ånder. Da jeg i sin tid meldte mig ind i
D.S.R., var det for at få naturoplevelser,
lave noget sammen med andre og endelig
meddele mine bedste erfaringer til de nye
mennesker, der havde sans for dette livssyn. Det er også lykkedes i rigt mål indtil
for nogle år siden.

Jeg tror, der er virkeligt mange, der har
megen fornøjelse af D .S .R. - for en kortere
tid. Jeg vil give dig ret i, at man skal se
bort fra de få , der betragter D.S .R. som
deres stamkafe, hvor fremmede ikke er
velsete. Men når man kun ser fremmede
mennesker og kun hører tale om instruktion
og uddannelse, hvad så ? Mon ikke man
skulle give plads for nogle flere kaniner.
Svikmøllen kører og vi har endelig opfundet perpetuum mobile.

Kære Michael: din konklusion af Mogens
Hauts undersøgelse rammer plet. Der er
tale om en nedprioritering, ikke en angiver
"force majeure" som årsag til udmeldelse.
Men nedprioritering af hvad? Jeg gætter
på, at det mere gælder roklubben end selve
roningen . Jeg kan også se nogle billeder for
mig: Det første år som roer er bare spændende . Man skal lære noget, man får masser af frisk luft efter en indelukket dag og
man ser en masse nye mennesker. Det
næste år er også helt godt , man får da fri sk
luft, men turen til Skovshoved begynder at
blive lidt triviel , og de mange mennesker

Nu skal jeg nok holde mund med mi n
sværmeriske snak, indtil et forholds vist nyt
medlem har fortalt, hvordan han/hun oplever D.S .R .. Først da kan vi foreslå noget
konkret.
Mikkel

Da så den materielle fremgang salte ind,
var der grund til store forventninger.
Og hvad fik vi så : "Produktionsmodellen",
som den kunne være udformet på Handelshøjskolen. Lokkemaden for arbejdskraft er
prestige, gro ft sagt efter devisen: kanin det
cne år og bestyrelsesmedlem det næste
eller i det mindste udvalgsmedlem.
Bestyre lse og direktion er de samme personer, de og de alene sidder på kompetancen og kommunikatiunen, jf. bemærkningerne o m "den lukkede bestyrelse".

Spørgsmålet om, hvor mange medlemmer
D .S .R. kan bære, har noget at gøre med,
hvil ket menneskel igt netværk man har til
rådighed og hvor kompetente de involverede personer er. Man må også gøre sig det

Man snakker om, hvorvidt den ene afdeling
kan følge med den anden, og for at det
ikke skal være løgn, har Bjarne Engell ved
siden af dit indlæg bragt et forslag til et
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Løvfaldstur
for
Kaniner

Kanindræberkursus IV
Ti d :

Fredag den 30. april kl. 18.00 til søndag den 2. maj
17.30.

klo

Mødested:

DSR

Transport:

Vi sørger for bustransport.

Sted:

Feddet ved Fakse Ladeplads , hvor vi skal bo i
campingpl adsens hyt ter.

Formål:

At ryste samtlige DSR's instruktØrer sammen.

Kort kig på planen:

Pris:

Fest fredag aften
Social e arrangementer og konkurrencer
lørdag
Natløb natten ti l søndag
Hygge og afslutni ng søndag

150,- til dækning af mad .

Ti lmeldni ng s ker s enest den 21. april ved at aflevere nedenståe nde blanket i udfy ldt til stand til instruktionsudvalget eller
ved at kontakte Michael (3 1353455)

med mange ve nlige hilsener
Instruktionsudvalget

Der er i ntet j eg hellere vi l, end a t bruge mi n week-end på
Kanindræberkurset, så natu r ligvi s kommer jeg !!

Hvad mange gik glip af og fa nød godt af, er vist meget
betegnende for den weekend (3-4/10-92), vi tilbragte i Ry.
To af klubbelUl langtursstynnænd satte livet på spil, for
med 8 kani ner på langtur kan der ske' ting og sager! Turen
gik fra Ry og gennem det midtjyske søhøjland.
Nu ved alle, jo hvor hurtige kaniner er. Turen foregik da
også i tempo 28 - på vandet altså! Nå, for at starte fra
begyndelsen. Vi mødtes alle foran DSR fredag, hvorfra der
var afgang i privatbiler , her var vi fordelt, som vi var
"venner" til - således blev også bådboldene sat.
Vel ankommet til Ry fik kaninerne på bedste vis (da
Odderroklub ankom) illustreret det gamle mundheld:
Kaproning er en dej lig sport og langtursroning en dejlig
drik.

1. dag startede vi med at slæbe bådene over vejen! Derefter
roede vi af sted fo r sene re at mødes med de andre til
frokost. Stilen blev lagt med det samme, fire forskellige
takte r i samme båd - det er et anderledes sy n. Styrmanden
havde en umul ig opgave i og med, at Ulkten blev forsøgt
talt. men der blev bare ikke hørt efter. Dertil k ommer at vi
havde Lars i vores båd. Lars er en travl mand. han
forsøgte hele tiden at ove rhale de andre i båden. Og således
gik det på bedste beskub til fro kost.
E fter frokost indtaget i fæUesskab i det grønne fo rtsatte vi
ture n. Lidet vidste vi. hvad den ville indebære. Havde vi
vidst det. havde Jacob ikke fåe t lov at styre! Har du brug
for spænding i hverdagen. er vi flere. der kan anbefale en
tur på et smalt åløb med l acob som sty rmand. Et meget
smukt og idyllisk sted. et sted hvor sjælen ffIr hvile, hvilket
dog ikke varede længe. Tænk jer! En bro var sat midt i
Aen! Til oplysning for bladets læsere. skal det her
fremhæves. at lacob næsten er psykolog og som sådan har
svært ved at træffe beslutninger, når han ikke sidder i
rundkreds/gruppe. Så efter et forsøg på at vædre broen gik
turen fra brink til brink. Der blev på dette stykke af turen
sat en anderledes rekord, max 11 åretag inden vi igen gik
på land. nedlagde træer eU er sad fast på banker. En
særskilt Ulk til Jac ob , der var ingen der turde nyde naturen
ige n før noget senere .
Prøv at forestille jer oplevelsen at møde hele 3 gentlemen
mid t på Gudenåe n. Lars, lacob og Ole Rasmus roede
nemlig båden, mens Gitte og Tine havde årene tværs for at
ligge og kikke på skyernes flugt over himlen - åh bvor
dejligt.
Da vi så ankom til Mos .... gik vi i land ved en gammel
mølle. Her var der alt. bvad der er nød vendigt for at
tiltrække turister: M useum , laksctrappe. kastanietræer samt
wc.
Alt i alt en god rodag. 45 km i brilliant rovejr.

Navn:
Adresse:
Postnumme r:
Telefonnummer:
Bemærkninger :
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Tilbage i Ry igen. Nu skuUe maden laves. alle var sultne.
Aftens" maden" kom til at bestå af grød ris med hvidløg.
men der var dog nogle. der forsøgte at udbedre det med en
rødvin med fyldig buquet (19.85 i Fakta). Under dette
måltid fik vi hyggeligt selskab af Ara roklub . Disse gale
mennesker der bruger pørrer i steden for birkeris i saunaen
og bader nøgne i åe n i oktober brrrr.
Derefter stod den pA Ry by Night, h,or vor
langtursstyrmand med fortid (!) i Industriministeriets
forkontor førte flokken (5 personer ialt) på byens værtshus,
byens cafe og byens diskoteklhotel. Der skett dog .
formentlig- intet, der er værd at skrive hjem om Nogen
kom alligevel senere hjem end andre!
2. dag (søndag) fik vi senere morgenmad end planlagt, idet
de fri villige morgenmadsbentere var kommet sidst i seng.
Da vi endelig havde taet spist. satte vi nye bådbold, og så
afsted til Møgelø og Himmelbjerget. Vi gik alle 1135 m
op , og man må jo sige. at der er nok at se på i området:
Iod le Birges museum. iskiosk og det evigt tilbagevendende
wc. Da vi ankom til Himmelbjerget, var der en smule
uenighed om tillægningloplægning af bådene i oktober,
vores var dog den letteste.
Da vi bavde set nok natur og Jodle Birges tøj, gik: turen
igen til Ry. En noget kortere (20 km ialt) tur end dagen
før, men lige så hyggelig.
Efter fro kost, sauna og oprydning gik turen igen mod
sj ælland.
Da begge biler var vel ankommet ombord på f", rgen, skulle
vi også have et sted at sidde! Det var et problem, indtil vi
fandt nogle stole og satte os i den gang, der blev mest
benyttet. Her var vi nemlig rigtig i vej en. Nå! enkelte var
blevet sultne. hvorfor resterne fra frokosten ble. hevet
frem. Det var dog ikke uden risil<o. da der var mange
sultne (rotweilere, schæfre. børn 0.1.) på gangene.
Da vi nåede sjælland. gik det i rask tempo mod
Københav n, med et enke lt stop ved et wc undervejs.
For enkeltes vedkommende sluttede søndagen på bebørig
vis med ristede pølser og fjernsyn.

Tine Erecius

INDHOLDSFORTEGNELSE

Redaktion: Sysse Engberg/ Bjarne Engell/ Mette Bacher Jensen
(ansv. ) Ulrikkenborg Alle 28.2 - 2800 Lyngby-Tlf. 42 88 85 23
Tryk: BrønshØj Minitryk
Oplag: 1000 eks.
Tidsfrist for indlæg til næste nummer er lørdag 10. april.

"Kajakroning - også en mulighed i DSR"
leder /
Henning Rasmussen ....................... s. 3

ADRESSELISTE

Kanindræberkursus IV / Instruktionsudvalget ......... s. 4
Rovagtsordning, sæson 1993 / Karen Merete Madsen .... s. 5
Kaninproduktion: "Svar til Michael" /Knud Mikkelsen s. 6

Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø
postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20
Telefon (KØkken og Kontor) : 31 29 63 26
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 18 58 11

DSRs kalender for april 1993 ........................ 5. 8
"Løvfaldstur for kaniner" / Tine Erecius ........... s. 9

Formand

Kasserer

Sekretær

O-lØbs-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .12

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 1288 5.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. 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.

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 København ø
35 26 69 85

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

Langtursrochef

Kontingentkasserer

Kaproningsudvalg

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.

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 København ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7 og l/la 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
girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anfØres på disse.

Husforvalter

KØgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strand vænget 55
2100 København ø
31 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
DrejØg.26 F,ljl.302
2100 København ø.
39 27 21 07

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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ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 BrØnShØj
31 28 48 7l

Ole Kammersgård
Vardegade 24, l.tv
2100 København ø
31 42 53 60
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akaq~misk

KANINKAGEBAGELEDERE SØGES.
I sidste sæson startede DSR en
nyordning, således at det var
kaninerne selv, der skulle stå
for kaffe- og kageordningen på
instruktionsdagene.

j

MEDLEMSBLAD NR. 5

*

& Polyteknisk Roklub

JUNI 1993 * 61 ÅRG.

Denne ordning virkede fortrinligt og fortsættes, således at
det også i år bliver en betingelse for at opnå roret, at man
har
deltaget
i
kØkkenaktiviteterne.

MEN for at for tingene til at fungere mangler vi endnu nogle
personer til at hjælpe med at lede og fordele kaninernes
bageaktiviteter mandage og onsdage. Især opfordrer vi kaniner fra
sidste år til at melde sig til at give en hånd med, da de jo
bedst kan huske, hvor lækkert det var, at der altid var kaffe,
the og kage, når man kom hjem efter instruktion. Andre er
naturligvis også velkomne.

,,
,,.,
,

Arbejdets omfang vil formentlig være 1-2 aftener pr. måned.
Der vil blive mulighed for aftjening af arbejdsordningen.
Er du interesseret, bedes du snarest kontakte Lars Bundesen på
tlf. 35 82 14 18 eller skrive dig på opslaget i Slyngelstuen.

1',

Fra Den Internationale Københavnsregatta,
hvor den danske ro-elite tik prøvet kræfter
Inden Duisburg-regattaen

16

Om kaniner, demokrati og andet..

Nyt '''J gUlrunel t fra orienterIngssektionens formand.
[le" 18 dpnl afholdt o rienteringssektionen sit ~rlige løb:

5tlfinderløbel.
Det var de 49.
Stifinderløb.
I~r blev løbet
afhulJt p~ top pen af Halland s~sen i Sverige ved nogle huse,
Jet ka lJ es Koarp.
Vi havde f~et lov ti l at anvende et kort,
~e r el tegnet af Helsingborg Ski og Or i en t eri ngsklub.
Vi
l,a\'de ogs~ f~et l ov lil at anvende deres klubg~rd som base for
10b" t . Johan o g Rona l d havde væ ret o ppe I skov en en gang i
[ebt Lidt for at markere de poster, som VI vi Ile an vend e. Vi
(lk utr o lig stor hj ælp fr a Martin Frohm fra HSOK.
Han kom
weJ f Olsl ag tIl væse nt lige delstæk i banerne
Han
ko nl r(,] lerede a l l e posterne.
Han lavede bru over en bæk, som
de sm~ løbere s ku l le pas s ere. Han hja lp os alt det han kunne.
VI wa takke ham mege t
Han fIk symbolsk 3 flasker.
Om
10lda g~n drog VI I O voksne o g 4 børn derover, b e læsset med alt
uds t yr tl! et løb : 85 po "tstatlver o g pos ter, m~ltelt,
l t'su ltclttavle , vanddunke , kor t ttl 341 løb ere, banepHrykkere
oy meget "ndet.
Der VM Ug5~ masser af mdd og drikke tll os
s e l v.
Ileynen pbkede ned helt' lørdagen, men vi fik posterne
Sdt ud i skoven, og i øv rlgt f(>r' ber e dt hel ~ l ø bet.
Om aftenen
s t u rh ygy ede VI os pa k lubga rden
Om søndagen kom der fi re
p.: tson e l m~t·~ t i l .Jt være me,j t i l arrdng ementet .
Blandt dndet
k,>11I BlI yi tt e og Blrthe, der nødv endlgvls m~ tte b li ve l Danmark
lørdag d ft t'n sj de kunne d el tage l festen, og s~ ledes
r~præsen ter e 2 af de pJI, der er op st~et som resultat af
VI~ ~ tneS uptagelse i DSA. Om sønda gen kom ogsa de over 300
løhere, d er sk ulle løbe løbe t
Vl lave de e t virk elig godt
..ltt angement , og vi fIk me get r os for det . VI havdt: dlle
tid et s klubtur . Jeg VI I takke al le, ue r har hjulpet ti l med
løbe t
Jeg hab e r vi ka n sam les om d e næste løb p~ tilsvaren ue
god made
Ma ske bl i ve r næste gang 2 pJskeday 1994 i Rude
Sk uv.
Det er i kke sj lan gt bo r te, og maske p~ e n besværli g
dag, l'IPn r",n k p.1 de t I t l ,i ~ !

det trænin gsløb
l øbene p~
skal t bdre møde op
ogs~ prisen fo r
dag ! Og skove n er

Til a uquc, S(3rte r de ~b ne løb I gen.
VI bør tage os sammen ng
prø ve dt ~ dml~ nog le deltagere ti l nogle af disse l øb. Vi
hJtwr p~ et venI igt spat k ftd VIbek e '

'la,' l)ol brygger pj et (' Iler andet. Det ku nne være , at
I':an p.1 e t tt dspunkt barslpr med et l øb med s tar t og mal i
Strd ndvJ>r,gd.
H V I~ dl'~ ik ke bliver en abort , vil der komme
ml :!" !.' J (-·r ::;('J\t~ t e bl...h1
R""al']

D

.,

tror jeg desværre anstrengelserne giver få
resultater.

DSR

I DSR har vi, mere eller mindre bevidst,
erkendt, at vi er en klub for voksne mennesker, og ser vi på tilgangen, kunne noget tyde på, at denne erkendelse giyer resultater, talmæssigt i alt fald; så store at vi
næsten er ved at tabe pusten. Her i
apriVmaj har allerede 200 - 300 fundet
ned tilos (uden anden reklame end mund
til øre). Så debatten, om hvorledes vi
håndterer tilgangen, er absolut reel. Kan
vi magte opgaven eller skal vi indføre en
eller anden form for regulering? - kald det
bare adgangsbegrænsning!

Lad mig her komme med nogle personlige bemærkninger omkring disse områder i
håb om, at også andre har en mening, de
ønsker at give udtryk for. Områderne er
vigtige, hvis vi skal have en klub til at
fungere, og de fortjener en åben debat.
Roning som idræt har så langt tilbage, jeg
kan huske - og det er desværre snart temmelig langt ,- været en ret konstant størrelse. 14.000 - 15 .000 medlemmer på
landsplan. Vi har hørt om klubber i fremgang og om det modsatte, men totalen ser
ikke ud til at ændre sig! Diskussionen har
konstant drejet sig om rekruttering, især
af unge medlemmer. - Megen snak - nogen handling - meget beskedent resultat'
Og imens denne debat har stået på, er
motionsbølgen gået hen over Danmark,
det er blevet in at bevæge sig, og alle vi
der dyrker roning og nyder det, kan så
sætte os ned og spørge, hvorfor dette
øjensynligt slet ikke har smittet af på
dansk roning.

V i "dt Ikke hd ft md ll 'le st art et i ~bn e løb her i for~ret.
Der
hal dd t~g ct e t holu I et par s ta fettet, og pla ceret sig I den
bed o t e hal vdel , hvllk,'t ~ r uSd'dvanllgt.
FOl ~r ~ <f ~on en e r slut , men he le sommeren er
næs teli hv~ r da 'l
Der hænget en l ist e ov er
OP"IJC]5Lavlen ved tia ren.
HVI S I har lyst,
pa d~ ang i v ne t rdspun kter. p~ list e n st ~r
,j e l tdgels e
Prøv clet I
I r or JO ikk e Iwer
,muk I l gC nu!

Der har i de seneste numre af bladet været
en del skriverier om kaninproduktion,
klubmodeller og sidst om demokrati i

,

\

Indtil nu har der ikke været stemning for
dette blandt instruktørerne, der stadig føler, at de kan følge med, hvorfor bestyrelsen ikke har taget skridt i denne retning.
Men hvad med resten af klubben? Kaninerne skal jo "kun" instrueres 6 - 8 gange,
hvorefter de begynder at deltage i klubbens normale aktiviteter; - og her er det
berettiget, at spørge om, hvorvidt vi er
gode nok til at modtage så mange hvert
år? Det er vi nok ikke, hvis man ser på
dette ud fra den synsvinkel, at det er
"klubbens" opgave, at "tage sig af medlemmerne" Ca. halvdelen af de, der melder sig ind, er igen udmeldte efter 18 måneder.

Roning er måske slet ikke en idræt for de
helt unge? Materiellet (på nær det til kaproning) er tungt, og der har været meget
lidt lyst til at gøre noget virkeligt ved
dette i praksis. Der har været gjort nogle
forsøg på at bygge lettere både, men resultatet har efter min mening været skuffende.
Det er i år ungdomsår i dansk roning, og
jeg er fuld af beundring for de ledere, der
gør en indsats for at ta ungdomsroningen
igang; men uden investeringer - og her er
tale om store investeringer - i materiel,

Men bør vi opfatte det som "klubbens"
opgave at beskæftige de nye medlemmer?
Umiddelbart er mit svar: Nej!
DSR stiller en bred vifte af muligheder til
disposition for sine medlemmer - så
mange at en, der søgte oplysninger om
mulighederne i klubben, spontant udbrød
"er det et filantropisk foretagende I driver?" da hun hørte kontingentet. Det er så

3
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DSRs Kalender for Juni 1993

Se opslag i Slyngelstuen om

LANGTURSUDVALG.

Sommerens ferieture i Danmark
og Norge/Sverige).

Ved et møde den 20. april for langtursroere
stod det lysende klart, at enten er den kreds
af medlemmer, som er aktivt interesserede
i at gøre noget for langtursroning, lammede
af vinterens hede debatter på området, eller
også er der - i overensstemmelse med den
statistik på området, som fremgår andetsteds i bladet - ikke nogen større interesse
for langtursroning.

Weekendtur den 12.-13. juni
(arrangeret så du også kan komme
til fest om aftenen)
Weekendtur

den

19.-20.

Langtur Landskrona - Limhamn

Lørdag den 12. juni kl. 19.00:

Fødselsdagsfest

Onsdag d. 23. juni

Sankt Hans tur til Taarbæk

juni

Amager Rundt.

Ugentlige aktiviteter: n . 30

c:~

Enkeltkurser om langtursroning
(tilsammen danner kurser et langtursstyrrnandskursus ).

6 medlemmer dukkede op til mødet , som
gaven god og ukompliceret debat om
mange langtursting.

Lørdag den 5.juni søndag den 6. juni

Weekendtur den 26.-27. juni
Weekendtur den 3.-4. juli.

Efter nøje overvejelse og på baggrund af
erfaringer fra de tidligere langtursudvalg
har jeg besluttet, at der ikke skal nedsættes
et egentligt langtursudvalg.

Tirsdag

og meget andet.

I stedet vil der med jævne mellemrum
sæsonen igennem blive afholdt åbne møder
for alle interesserede. Det er så mit håb, at
så mange som muligt vil deltage i disse
møder og desuden efter eget valg påtage
sig enkeltopgaver og desuden bidrage med
inspiration til nyt ænkning.

Onsdag

G

eller ring til langtursrochefen og
hør nyt!

torsdag den 10. juni
kl. 20.45

c:P
Søndag

ER DET DIG?

og

l'

MEN TIL HVAD NYTTE?
tirsdag den 29. juni
kl. 20.45.

1,,""k,;oo " oyo modkmm"
Motion +

kl. 18.30:
Efter
instruktion:

Baren åbner

Rotid med rov agt
Baren åbner, aftensmad
Aftalemøde om weekendtur(Motionsudvalget)
Instruktion af nye medlemmer
Baren åbner

kl. 17.15:

Rotid med rovagt ~
Motion +
Baren åbner, aftensmad

L l?.36

kl. 16.00:

Rotid uden rovagt

kl. 13.00:

Rotid uden rov agt { , (
S c.u..II er ..t.1'1.. 5!yu'1(A\(}v-.
Rotid med rovagt
Rotid uden rovagt

lIL I ~ ·Co
kl. 10.00:
kl. 13.00:

Weekend-langture

ey" ~'1-~ y~

Orientering om langtursroning

kl. 17.15:
kl. 18.30:

Ca. kl. 18.30:

Fredag

LANGTURSSTYRMAND

I juni måned afholdes møder

kJ. 17.15,

kl. 17.l5:
Ca. kl. 18.30:
Efter
instruktion:

Langtursmøde den 10. og den 29.
juni, kl. 20.45 .

1{Ctio.~ I v1S~(JrOW

Afgang hver lørdag, se opslag

Klub-kaproninger i Svanemøllen hveranden mandag aften (ulige uger) - se opslag
Selvom det allerede vrimler med statistikker over gøren og laden i DSR, synes jeg,
at en mere er på sin plads:

Møderne annonceres også i Slyngelstuen.

Ud af DSR mange medlemmer var der ved
sæsonens begyndelse 94 langtursstyrrnænd.

Gymnastik

Se opslag

Således nedskrevet efter Sekretærens anvisninger.
Bjarne Engell

Af disse kan omkring max. 40 % kaldes
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Morten Tibian forsøgte sig i single-sculler og dobbelt-sculler, men måtte begge
dage se sig henvist nede i feltet til en
sekundær placering.
Også Henning Bay roede toer uden styrmand i en kombination med Bagsværd.
Holdet satser nok mest på letvægt, men
klarede det godt mod de noget tungere
mandskaber.

Rosæderne er fremstillet af en friktionsbelægning, der isolerer og et blødt
materiale, der ikke suger vand - perfekt
til langture eller som siddeunderlag, når
du går i land.

Efterfyrværkeriet kl. 24 ror vi hjem. Alle
kan deltage.
Afgang fra bådehallen klo 16. Fællesspisning kr. 40: tilmelding og billet i
baren. Bådeholdene sørger selv for
drikkevarer.

Vi forventer at kunne tage nogle sæder
hjem medio juni.
Bestillinger modtages gerne. Fabrikantens pris kr. 65,-

TIRSDAG AFTEN
efter roning

motionsroehef, Karen M.

"Hvad skal du lave i weekenden? Ro,
selvfølgelig. "
Vi vil i år forsøge at skabe en tradition
for aftalemøder

Oplæg til (forhåbentlig saglig) debat:

Hvad vil vi

hver tirsdag ef1er roning på Verandaen
på det tidspunkt kan alle overskue
vejrudsigter og aftalerne for den kommende weekend . Har man lyst til en
søndagstur, en weekendtur, en tur til
Gåsehuset - hvad som helst - så mød
op!

overhovedet med

,

,

'.

Kasper Haagensen og Camilla Riff roede
hver deres single-sculler og klarede ligeledes nogle sekundære placeringer.
Karina Nielsen & Charlotte Marcusscn,
der begge startede med at kap ro i fjor - og
som sådan vel stadig må betegnes som
nyere roere, fik deres sag for mod nogle
nyoprykkede tidl. juniorer, der både er
Danmarksmestre og var på landsholdet
sidste"år. Til gengæld kunne vore koncentrere sig om et par søstre Gerlach, der

holder til et stenkast fra DSR i Roforeningen KVIK. Den ene dag slog Charlotte
og Karina KVIK og søndag byttede de to
mandskaber placeringer.
lotter sidder stadig Thomas Poulsen, der
sidste år blev verdensmester. Lørdag vandt
mandskabet en ganske suveræn sejr. Søndag efteranmeldte en tung otter med vores:
Henning Juul, Jesper Engelbrecht, Søren
Aasmul & Jens Cbr. Pørneki og vandt
klart over letvægtsverdensmestrene.
Dette skulle for så vidt være kaproernes
resultater indtil Duisburg, hvor DSR også
har flere gode roere med. Meget mere om
det i næste nummer.
Mette Bacher

langtursron ing?

Der vil være en fra motionsudvalget til
stede, som kan sætte gang i tingene.

Som bekendt er der roning - og så er
der roning - for slet ikke at tale om
mellemformerne.

Aftalemøderne skulle sikre,
at arrangementer ikke ryger i vasken
pga . vejr og vind og samtidig give et
mere alsidigt og varieret udbud af arrangementer. De ture, som motionsudvalget arrangeret, vil i vidt omfang blive
til på disse tirsdagsaftener.

Noget er kap- , andet plus, der er
motion-, og for at det ikke skal være
løgn , er der også roni ng på land! Endelig er der langtursroning.
Jeg forudsætter i det følgende , at læserne ved nogenlunde, hvad langtursron ing er i den form vi kender det I
dag.Mange har prøvet, andre har hørt
om det og set billeder, og kaninerne
har måske læst om det i min lille orienteringsskriv.

VI håber, at I alle sammen bakker op
om ideen og VI vil opfordre styrm ænd
og langtursstyrmænd til være med .

Rosæder

Hvis man ser på roning som helhed
gennem en lang årrække, er det tydeligt at der hele tiden er sket en udvikling. Bådene, årerne, rotaget, og meget

Flemming Vestergaard, som tidligere
har leveret rosæder til OSR, har indvilliget I at sætte en ny produktion igang.

10

Jens Chr. pørneki og SØren Aasmul var trods alt godt tilfredse
med anden pladsen i Toer uden (2-).
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NYE REDAKTIONSMEDARBEJDERE SØGES !!!!!!
Så har vi balladen igen: Klubbladet kom
for sent ud.

Når man har udstået sin læretid og fået
sin roret - så skal man til at lære at ro.
Det bedste, man kan gøre, er at kaste
sig ud i klubbens aktiviteter.

Du kan med god samvittighed erklære, at
disse ovenstående manier ikke er af forbigående karakter men vil holde sig mindst
et par år.

Denne gang har vi set os selv dybt i øjnene
og erkendt, at vi ikke kan gøre det bedre.

Redaktionen

'.

DSR fylder
126 år.

Det faste dag lige arbejde med at engagere
sig i klubbens daglige liv og aktiv iteter,
deltage i udvalgsarbejde, tage på TOture,
snakke med folk i og udenfor bestyrelsen
og selv danne sig en mening om, hvad der
sker i klubben, kan ingen af os simpelthen
nå med det antal tim er, der nu engang er
sat af på et døgn.

DSR holder fødselsdagfest
den 12. juni 1993
DSR serverer en
udsøgt middag med en

Vi søger derfor nye skrivende medarbejdere med følgende kva lifikationsprofi l:

velkomstdrink kl. 19.00 og det koster kun

Du kan simpelthen bare ikke lade være
med at skrive.

~

DSR byder på

Du er ulidelig over for dine omgivelser, når
det drejer sig om at finde stavefejl, tegnsætningsfejlog diskutere, om Aalborg
staves med bo lle-å.

underholdning under middagen.

Du er bidt af roning på mindst en måde og
du er grebet af en ubændig nysgerrighed
efter, hvad der sker på de forskellige ture ,
regattaer og ved andre arrangementer.

DSR håber, at også DU kommer
og fester.
Tilmelding i Slyngelstuen eller på klubbens
telefon.

Du ved helt bestemt, hvordan klubbens
mangfoldige former for opl ysni ngsbehov
skal dækkes.

o LUNA MIA ...
Måneskinstur
i Kanalerne

Tirsdag og torsdag aften, mødetid kl.
17 -18 er de store roaftener; man skal
bare dukke op og hurtigt melde sig til
rovagten med den gule trøje, som står
ved pulten i bådehallen.

Så send Mette, redaktricen, et par linier på
adressen anført på bladets næstsidste s ide.

Mette, den ansvarshave nde , har fået nok at
se til med at fylde DFfRs blad "RONING "
med kaproningsstof, Bjarne, der også har
nok at se til, er nu blevet truet med et par
måneder, mindst, på arbejde i det store
udland og Sysse må erkende, at det virkelige liv med øget arbejdspres til de mest
kompetente (!) også er ved at trænge ind i
elfensbenstårnenc på Universitetet.

I er meget velkomne til at kontakte
motionsrochef Karen M. i klubben eller
på tlf. 3927 2107, hvis I har spørgsmål
eller ideer til arrangementer m.m.

Motionsroning?

Fredag d. 4. juni
Sæsonens første natroningstur i Københavns Havn . Fredag aften, hvor der
er fuldmåne, stævner vi ud fra klubben . Mødetid kl. 22 00 i bådehallen.
Måneskinsturene skal prøves: Hver
måned i sæsonen på den fredag, der er
nærmest fuldmåne, ror vi i Havnen.
Somme tider - efter lyst og behag spiser vi sammen først.

Det er vigtigt at du gør opmærksom
på dig selv og fortæller, at du er
kanin.
Rovagten vil være behjælpelig med at
få dig på et bådehold: det er det, rovagten står der for!
Hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen; her finder du en masse gode
ture, langture og arrangementer. HVIS
du er i tvivl om du "er god nok" til at
deltage, så spørg dig for. Som regel vil
der stå om turen egner sig for nye roere.

Rigtig kageroning, hvor alle kan være
med ...

Lagkageaften
Tirsdag d. 15 juni

Den bedste måde at få et godt fodfæ ste i klubben på, er at deltage aktivt i
f.eks. udvalg eller arrangere ture og
fester m.m. På den måde lærer du en
masse andre medlemmer at kende; det
vil typisk være de medlemmer, som du
senere aftaler roture med.

i GEFION. Distancen må siges at være
overkommelig! For den rørende sum af
kr. 30 frister vores næst- næst-nabo
med et overdådigt kagebord med kaloriegaranti. Yderligere information og
tilmelding (senest torsdag d. 10/6) på
tilmeldingsliste i Slyngelstuen .

Når du har roet et stykke tid og er
blevet lidt mere garvet, vil du - ligesom
alle de andre gamle - have nogle ideer
om hvordan, hvor og med hvem du vil
ro. Sådan er det bare. Derfor er det en
god ide at få sin styrmandsret hurtigt.
Så har du flere muligheder for at ro.

Onsdag d. 23 juni

Skt. Hans
Absolut årets mest populære fællestur;
vi ror sammen til Strandmøllen, hvor vi
griller og nyder sommeraftene.n sammen et par timer. Herefter ror Vt tilbage ,
ser bål ud for Tårbæk og vugger til
inciterende rytmer ud for Bellevue.

Derfor - se at komme ud af starthullerne: Der er kun en, der har skylden,
hvis du. keder dig i OSR - dig selvIII
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Jacobsen og Hans Juul Andersen fra Holte.
Som om det ikke var nok med det, mødte
de fire herrer til start med medaljerne om
halsen bare 20 minutter efter præmieoverrækkelsen. Dennegang gjaldt det singlesculler i både letv. Senior A og -B, hvor
Esben Bjørn Jacobsen og Anders Brems fik
sig et par sejre hver begge dage.

KAPRONINGSAFDELINGEN I
DSR

Vibeke østergaard gjorde det også godt.
Lørdag blev det til en kanonsejr i dobbeltsculler, mens hun gentog succesen i dobbeltfirer om søndagen. Her forsøgte et hold
af tidl. gode landsholds roere sig med blandt
andet Birgitte Hanel, men man fik ikke
meget at skulle have sagt over for Centrets
godt sammenroede damer.

Vore kaproere er godt igang og har deltaget ved 3 regattaer. Der lagdes ud med
Langdistanceregattaen i Odense , hvor flere
af DSRs ihærdige og velt rimmede idrætsudøvere klarede sig glimrende.
Weekendens største sensation var nok, at
DSRs Camilla RifT Alex8ndersen vandt i
singlesculler i søndagens løb over Ulla
Jensen, Køge, tidt. Verdensmester iletv.,
Nordisk Mester osv .. Selvom sejren var
meget kneben, vandt Camilla løbet - men
om hun kan gentage det på roernes faste
distance 2000 m er nok tvivlsomt. En sej r,
der nok alligevel giver blod på tanden med
hensyn til træningen.
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Fjorten dage efter gik det løs igen ved Den
Inte rnationale Københavnsregatta, der
nok må betegnes som meget lidt international, thi bare en norsk klub havde fundet
vej til Bagsværd Sø, så hovedparten af
kaproerne herhjemme måtte ud mod hinanden. For nogens vedkommende kan det da
også give konkurrence nok. DSRs kaproere
klarede sig godt og det blev til flere sejre.

Henning Juul & Jesper Engelbrecht viste
atter, at de totalt behersker dobbelt-sculler
herhjemme. Suveræne sejre begge dage til
vore tre-dobbelte danske mestre.
Jens Chr. Pørneki & Søren Aasmul
måtte efter regattaen erkende, at de pt. er
anden bedst herhjemme. Begge roede de
nogle gode løb, men ved lOOO-meter
mærket satte et godt roende jysk mandskab
turboen til, hvorefter Pørneki & Aasmul
måtte koncentrere sig om andenpladsen.

Dobbelt-sejre til:
Herrernes dobbelt-lirer med: Anders
Brems, Henrik Hebsgaard, Esben Bjørn

Hvorfor har det ændret sig? Fordi nogen har taget roning alvorligt. og fordi
nogen havde specielle kundskaber,
som blev anvendt i roningens interesse.

Skal vi danne en egentlig langtursklub
i Danmark for at få samling på "tropperne' og undgå kampen om pengene?
Skal vi gøre som tyskerne, ro i langt
lettere både og have en følgebil med til
bagage og til at transportere båden
væk fra dårligt vejr og vand, hvis det er
nødvendigt?

Ser man på langtursroning ser det ud
som om, det ikke har ændret sig meget
gennem tiderne. Den største udvikling
på dette område har nok været overgangen fra primusapparat til gas og nu
i høj grad til til(bage) til spritapparaterne
og så fik teltene fast bund. Men det er
jo ikke udvikling af selve langtursroningen - det er spin-off fra andres
udvikling. Har ingen mon taget det
alvorligt?

Skal mobilitet<3n være større ? Faste
både parat på trailer til at drage hen,
hvor man vil?
Ja, hvad skal vi?
Nogle af jer går måske rundt og ved
udmærket godt, hvorfor I ikke vil på
langtur.
Men har I også tænkt over, hvad der
eventuelt kunne få jer til at tage afsted
på langtur.

Personligt elsker jeg langtursroning,
som det foregår i dag - og som det
foregik, da jeg drog på min første langtur i 1957.

I søndagens dobbelt-scullerløb for kvinder
stillede Mette Bloch før første gang til
start i en anden bådtype en sculleren:
dobbelt-sculler sammen med Lene Andersson. Desværre var der bare et norsk
Senior-B hold som modstander og de fik
intet at skulle have sagt overfor vores
Verdensmester og Andersson, der helt klart
er godt på vej til endnu en VM-udtagelse
senere på året.

Også Morten Tiblan kunne drage hjem fra
det fynske med en medalje i tasken for
sejren i herrernes dobbeltsculler.

myrer, der generer om natten.

Roning har med andre ord fulgt med
tiden.

Camilla Rohde, vor eneste juniorkaproer.
forsøger sig i år i en dobbelt-sculler med
en stærk pige fra Nykøbing F. Man satser
på junior-VM, men C'ct gør et godt roende
pigehold fra naboen, Rof. KVIK, også.
Kvikkerne var så ubeskedne at vinde klart
begge dage.

Vibeke Østergård fik sig en sejr i AlbaniCuppen i dobbelt-firer fra Danmarks Rocenter, mens Rie Sørensen hevet par sejre
hjem i firer uden styrmand.

andet har ændret sig.

Det er nogle af disse tanker jeg efterlyser. Lad 05 få en seriøs debat om,
hvad medlemmer ønsker sig på dette
område. I princippet kan alt lade sig
gøre, og vi flytter kun milepæle ved at
tage fat om dem.

Men jeg er ikke sikker på, at formen
appellerer til procentvis nær så mange
mennesker i dag, som det gjorde dengang.
Derfor må vi videreudvikle - eller i hvert
fald tænke i nye baner og give tilbud,
som appellerer. Essensen i langtursroning skal vi ikke ændre på - tro r jeg.

.,

Altså hermed - opfordring til åben
debat om langtursroning. Blev du medlem i går, skriv I

Målet er stadig at se verden i et andet
end det daglige perspektiv og at kombinere den langsomme, intense oplevelse af omgivelserne med motionen.

Sagde du i går: "Ja, jeg roede langtur
da jeg var ung (du er 38 idag) - ikke
mere jord i maden og ørentvister i håret
til mig" - så skrivl
Er du kaproer, plusser. motionsroer,
verandaroer eller hvad som helst deltag i debatten I

Man kunne tænke sig flere ting - og nu
brain stormer jeg:
Skal vi lave færdige ture, som er planlagt i mindste detalje?

Bente Kjøller, langtursrochef

Skal vi tilbyde overnatninger på kroer
og hoteller, hvor det ikke er myg og
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aktive langtursroere.
op til medlemmerne selv - også de nye! at
udvise initiativ. Sammenholdt med at vi er
en klub af voksne mennesker, skulle det
vel ikke være for meget at forlange?

"kamp" om pladserne, hvorfor jeg frygtede at en generalforsamling ville tiltrække
næsten hele den siddende bestyrelse, samt
de der alligevel opholdt sig i klubben (og
som ikke nåede at smutte inden vi begyndte), hvilket ville have været en meget
dårlig opbakning af "de nye" Kald det bare en dårlig undskyldning - det skulle
glæde mig, om jeg har uret.

Nej I dette er ikke et billigt forsøg på "at
spille bolden over" Vi har stadig nogle
forpligtelser, som vi ikke er gode nok til
at opfYlde. Her tænker jeg først og fremmest på to områder. Nemlig uddannelse
og information - ikke mindst det sidste I

Medlemsdemokrati er en svær størrelse; vi
ønsker den alle, men deltagelse i processen kan somme tider medføre, at man må
tage et ansvar, hvilket ikke altid er populært; lad os håbe, at den / de nye årgange
har mere initiativ, således at vi kan få
klubben til at afspejle medlemmernes ønsker - eller er den manglende interesse
blot et udtryk for at I alle får det ud af
DSR, I ønsker?

Fra bestyrelsens side forsøger vi at informere via bladet, via opslag og gennem
enkelte medlemsmøder. Især disse sidste
bliver trukket frem, hver gang emnet diskuteres . Men alt for ofte bliver det til en
envejskommunikation, om det vi tror
medlemmerne vil vide, og alt for lidt en
debat om det de virkelig ønsker. Vi har
også brug for et aktivt modspil; så et godt
råd til alle, der føler, at de ved for lidt eller ønsker andre aktiviteter end dem, de
umiddelbart finder ' - grib fat i os og sig
det l

Til slut en kommentar til de "maskuline
normer", som kanindåben efter Sysses
mening er udtryk for. jeg ved såmænd ikke, om der er noget særligt maskulint i
blot bevidstløst at gentage en gammel
tradition år efter år; det ligner for mig me. re uopfindsornhed, så hvis klubbens piger
kunne finde på en mere nutidig / feminin?
måde at gøre tingene på, så bliver der ingen modstand fra min side. Så piger - initiativ! DSR er, hvad de initiativrige medlemmer udvikler den till

'Dette fører over i et emne, Sysse rejste i
sidste nummer af bladet, medlemsdemokratiet. De hændelser, vi har oplevet det
seneste år, passer heller ikke mig l Naturligvis er generalforsamlingen det sted,
hvor kritik (og ros!) af bestyrelsen burde
finde sted, og jeg undrer mig over at det
ikke sker. Kan det virkelig være rigtigt, at
voksne mennesker ikke ønsker at / tør
træde frem med deres meninger, men
foretrækker undergrundsvirksomhed? jeg
håber det ikke, men er efterhånden holdt
op med at stille de store forventninger.

Henning.

DU MÅ
lUERTENS GERNE

Kun 15% er dog aktive med hensyn til at
tage initiativ til langture, og endnu færre kun omkring 4-5% - medvirker aktivt til,
at nye DSR'ere får del i langtursroningens
glæder.

drage på langtur, så tit du har lyst! (Hvis
du da opfylder betingelserne i reglementet).

DU MÅ BARE IKKE

Nu vil nogen måske sige, at det er langtursrochefens opgave - og det er det også.

M EN

drage på langtur, uden at du har udfyldt en
langtursansøgning OG at denne er godkendt af enten langtursroehefen eller evt, et
andet bestyrelsesmedlem.

JEG HAR BRUG FOR DIN

HJÆLP!
1993 vil på langtursomdIdet blive koncentreret om at skabe grundlag for, at vi kan
få uddannet flere langtursstyrrnænd.

Det er IKKE NOK, at du smider en sjusket udfyldt ansøgning i kontorets brevkasse den morgen du drager af.

Dette gøres bl.a. ved at arrangere weekendture hver week-end SOmmeren igennem.

Husk på, at klubben vil være blandt de
første, der bliver kontaktet , såfremt noget
sker - og tænk tanken, at ingen ved, du er
på tur.

Jeg ved ikke, om det bliver et problem,
men jeg kunne forestille mig, at jeg kunne
få behov for langtursstyrrnænd,

Langtursrochefen kan nås på telefon enten dag eller aften.

Og du kunne måske have behov for at lære
nogl e af de nye medlemmer at kende, og
de ku nne tilmed vise sig at være ganske
hyggelige.

Fremover vil der på langturs- tavlen i
Slyngelstuen hænge en kalenderoversigt,
hvoraf det vil fremgå, hvem der har anmeldt langture, og det vil senest

Når du læser dette har du sikkert allerede
får brev fra mig med en opfordring til at
tage med på eller arrangere weekendtur
bare l weekend i løbet af sommeren, Har
du ikke svaret på brevet, så gør det hellere
i dag end i morgen,

torsdag arten kl. 20.00
fremgå af denne kalender, hvilke ture der '
er godkendt inel. førstkommende weekends
ture.

Bente Kjøller, L-roehef

Er der ikke tid til at vente herpå, så kan jeg
nås på telefon - enten dag (3399 4029)
eller aften (3526 9154).

Du har ret i, at den korrekte fremgangsmåde ved udnævnelsen af to nye rochefer
havde været en ekstraordinær generalforsamling, således at de kunne have fået en
ordentlig opbakning.
Grunden til at jeg valgte at foreslå en
indsupplering i stedet var, at der ikke var

Qyenstående gælder både
jnriggerroere og kajakroere!
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Formand

Kasserer

Sekretær

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai LindgreenBlegd.vej 128B 5.tv
2100 København ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 København ø
35 26 69 85

Michael Hansen
Fredensgade 5, I
2200 KØbenhavn N
31 35 34 55

Langtursrochef

Kontinqentkasserer

Kaproningsudvalg

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

Køgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
31 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
Drejøg.26 F,ljl.302
2100 KØbenhavn ø.
39 27 21 07

"Langtursstyrmænd" v/ Langtursrochewf Bente Kjøller •........•. s.12
Reportage fra Stifinderløbet 1993 v/Ronald Clausen ..........•• s.14
"Kaninkagebageledere sØges" v/Lars Bundesen ..........••.••.•• s • 16
INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. 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 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
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 lj - l års
kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af
skyldneren.
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ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

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

Vibeke Jansen
Borgervænget 78, st
2100 KØbenhavn ø
31 18 47 80
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MEDLEMSBLAD NR. 6

Disse g;J!Ve quindfolk vandt tovtrækningskonkurrencen på Kr. Hi.omelfartsturen i Skodsborg.
Desværre er vi ikke i besiddelse af navnene på vinderne, men redaktionen tillader
sig at give d'damer øgenavne i dagens anledning: Fv. Britta Ilomstærk,Trotyl Tine,
Hårde Helle, lArrkdrevne Dorte, Kåde Katja & Listige Lise .. De vandt et langtursflag!
-Herrerne lagde også ud i fin stil. - Nu håber vi så ikke, at der fremover kOlllller
"
censur på klubbladet, men kan man tillade sig at kalde herrerne for: "Trækkerdrenge???
I
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Redaktionens lede leder...

ALLE VED HVORDAN DSRs AKTIVITETSKALENDER OG BESTYRELSESREFERAT SER
UD ....

Den eksisterer jo kun om vinteren, hvor
både kaproere, motionister, kajakroere og
langlllrsroere sagtens kan fare pustende og
stønnende rundt sammen i salen, når der
bydes på gymnastik eller aerobics i DSR.

Jamen så skete det sandelig: Formand
Henning har GLEMT at aflevere sin leder
til redaktionen!

så her kommer i stedet et billede af kanindøberen "Ivan den Grusomme":

"

Gennem de sidste par år har vi haft megen
skæg ud af at se, om vor Formand kunne
glemme at aflevere en side til side 3, som
han åbenbart har eneret på. Der har sjældent været nogen der har spurgt, HVORFOR det lige skulle være formanden, der
havde sin faste side 3. Kun Annabel Lee
Krarup stillede, engang for længe, længe
siden, spørgsmålet om placeringen af
formandens leder. Under overskriften: "Side
3 til gymnastikken ", forsøgte Annabel at få
ørenlyd, men nej!
Nu er redaktionen kommet i den silllation
at skulle forfatte en leder SELV! Vort
unikum til noget sådant, Hr. Bjarne Engell,
det borende X; kan vi desværre ikke få
megen hjælp fra. Bjarne er rejst til Grækenland i embeds medfør, så de tiloversblevne, Sysse & Mette, er pludselig blevet
kastet ud i at skulle forfatte side tre.

- Kan man gøre kanindåben til et arrangement, hvor man gør det hele fælles. Skal
man lave et helt show ud af det og få
kaninerne til at tage til Bagsværd Sø? Og
mon de gider? - Og mon ideen er så
fremragende, når DSR kun har en brøluJel
af medlemmer som aktive på kaproningsbanerne derude?
- Eller hvad med klubkaproningen? Ofte
virker det somom den kun er forbeholdt
kaproerne - så resten af DSRs 999 medlemmer holder sig væk. Måske er klubkaproningen solgt for dårligt og for sent?
- Hvordan går det med Motion + ? Er der
interesse for det? Og hvis der er, hvad
tilbydes der så? Var ideen ikke netop at
Motion + skulle være et tilbud om at ''prøve
lidt mere " end bare at ro på kagetur - der
i sig selv er ganske hyggelig.

Som medlemmer af DSR har vi naturligvis
rointeressen tilfælles - så langt så godt.
Men her hører fællesinteressen også op.
Den ene er mest til øresundslllre mens den
anden tilbringer hele sommeren med ka proerne på deres base: Bagsværd RosIadian. Det kan være svært at favne over
begge ender af spektret: Mette kan for
eksempel ikke forestille sig Sysse cykle til
Bagsværd Sø hver aften for at motionere og Sysse kan på sin side ikke forestille sig
Mette piske ind hver aften fra Bagsværd
(hvor hun bor) ti! Strandvænget.
Men det kunne nu alligevel være sundt med
/wgle fælles tiltag - så man træffer nye
mennesker med samme grundinteresse, men
i en anden "afdeling" af rasparten. Derfor
gives bolden op til de medlemmer, der har
lyst og energi til at finde ud af, hvordan vi
skaber en fælles interesse for den aktive
del af DSR.
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Det er in at motionere i dag, at få sved på
panden og se senet, veltrænet, glad og
brun ud. Men får man motioneret nok ved
at ro aftenture - og er medlemmerne
tilfredse med det? Det kunne være skægt at
se, om de nyere medlemmer, dem med et
par år på bagen som medlemmer i DSR
føler, at der er tilbud nok, også om sommeren : om man har lyst til at prøve alle
roningens facetter som outriggerroning og
kajakroning, eller om det er nok at motionere i inriggeren et par gange om ugen.
Hermed er bolden givet op.
Alle medlemmerne ønskes en rigtig god
sommer fra
Redaktionen.
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som selvfølgelig havde alle "forfriskningerne"l
Vi samledes ved Gammelstrand
ved midnatstid, hvor vi indtog de forsinkede forfriskninger og hilste på Fiskekonen, Havmanden - og Uropolitiet.
Jeg ved ikke, om de troede at
BZ-erne var ved at indtage Christiansborg fra søsiden?
på hjemvejen var der nogen,
der lige skulle vende i Nyhavn for at
konstatere, at der er totalt dødt kl. et
om natten.
Vi var hjemme igen ved totiden, hvor der blev fyret op i saunaen
og aftenens begivenheder blev drøftet
i Slyngelstuen, inden man træt "tullede"
hjem i seng . Nej, - det er altså aldrig
kedeligt at være på en måneskinsturi
Kommende måneskinsture er
fredage d. 2./7.; 6./8.; 3./9.

merne er tilstrækkeligt instruerede i
løfteteknik? Er det nok, at der hænger
en plakat i bådehallen med en person,
der løfter på en papkasse?
Det synes jeg ikke.1 Derfor vil
jeg opfordre de ansvarlige til at gøre
J:JNre ved instruktionen i løfteteknik i
forbindelse med styrmandsinstru ktionen
og instruktøruddannelsen.
Det er et spørgsmål om at give
medlemmerne gode yaner. Her bør
styrmænd og instruktører gå foran som
de gode eksempler.
En opfordring til alle; tænk jer
på jeres rygge, når I løfter. Og glæd jer
over, at I iøvrigt har valgt en sport, der
giver en stærk ryg, et godt helbred og
en masse gode rokammerater.

Karen M.H. Madsen
Motionsrochef

Obs! Vi mødes i både hallen
kl. 21 00 d.2./7. Der bliver arrangeret
natmad bagefter til ca. 15-20 kr. Tilmelding på listen i Slyngelstuen.

UDTAGET TIL VM!

Til slut kommer du ind på mine bemærkninger om naturoplevelser og samvær.
Personl igt kan jeg godt få disse behov
dækket , for jeg har min egen Iille undergruppe . Men for en aldrende roer ville det
være en til fredsstilleise at bringe disse
erfaringer videre til de nye. Det føl er jeg,
at jeg ikke længere kan . Jeg ved heller
ikke, om nogen er interesseret i det. Der
mangler simpelthen et led i formidlingskæden .

- Den første af DSRs dygtige kaproere
er netop blevet udtaget til VM!

THOMAS POI.JLSEN, der sidder på letvægts
otteren, blev udtaget på baggnmd af
de fornemne præstationer i henholdsvis

Duisburg og i Paris.
- Vi håber på, at det atter bliver til
guld for "'DIe Shippingdales Light", og
at vi i ræste

MIKKEL

IIlIIIDer

kan fortælle om

flere VM-udtagelser.

"Rudkøbingsagen"
Sagen om de ødelagte redningsveste fra Rudkøbing har nu endelig fundet sin afslutning.
Vi har langt om længe modtaget redningsvestene, således at vi ved selvsyn kunne vurdere skaderne.
Vestene var plettede efter brug på langtur, men ikke i en grad som vil give anledning til kritik mod
mandskabet.
DSR har købt vestene, der nu indgår i vor egen bestand af redningsveste, hvorefter sagen skulle være
ude af verden for ajle involverede.

Værd at vide
Af arrangementer i august kan nævnes
Holmen, med rundvisning, d. 14 august. For beskrivelse af arrangementet
og tilmelding: Hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen.

Motionsudvalget

Henning

Roning og din ryg
NYT FRA LANGTURSUDVALGET
Vi har i vores klub en debat om anskaffelse af lift til bådehallen, så man
kan undgå løft af både.
I denne forbindelse vII jeg gerne påpege vigtigheden af en omhyggelig instruktion i løfteteknik.
Som roer undgår man ikke løft;
på langture, ved landgang på åben kyst
etc.
Her er det vigtigt, at alle ved,
hvad de skal gøre og at styrmanden
kan stole på, at alle bliver ved med at
løfte, indtil båden ligger, hvor den skal.
Hvordan sikrer vi, at medlem-

Der er netop udkommet en bog, som kan
være til stor hjælp ved planlægningen af
langture. Den hedder "Overnatning i det
fri" og rummer en oversigt over 640 primitive overnatningspladser i Danmark . Den er
efter sigende udgivet af Dansk Cyklistforbund, koster 80 kr og kan fås i boghandler og på turistbureauer. Langtursudvalget agter at anskaffe bogen til DSRs
håndbibliotek.
Desuden har vi skrevet en kort orientering
(2 sider) om langtursroning i DSR, specielt
for kaniner; den ligger tilgængeligt i klubben, også for andre interesserede.
Bente Kjøller, langtursrochef
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OH SKRÆK, OH RÆDSEL
KANINDAB l!!
O

Hør~~ du også t.il dem der får grønne knopper over den
traditionelle kanindåb med sure sild i håret og rådne ål i
sokkerne?
Vær med til at organisere en alternativ kanindåb som er
lidt festligere og lidt mere hygiejnisk. Mød op i OSR
torsdag den 22. juli kl. 20
Motionsrochefen
5

En historie fra det virkelige liv

til skræk og advarsel!

Ulderup, tidligere bogholder i Nordisk
Fjer og sekretær Frederik Ulderup,
cand, polyp, og verbal ekvilib ri list - vist
nok i Statsministeriet. Var der nogen,
der sagde nepotisme? Det er Frederik,
der renskriver formandens indlæg til
bladet. Ulrik med tilnavnet "kontoakrobaten" klarer finanserne,
Man debatterer meget i Rødovre Roklub, Intet emne er for stort
elie r småt. Klubbladet "Den lille Røde"
bringer heftige indlæg om dette og hint.
Bladet har en idealistisk redaktion, der
gløder for sin mission; "Hvad Poul forsømmer, vi fordømmer" er parolen,
når der brygges på indlæg til den kommende måneds udgave af "Den lille
Røde",
På det seneste har der været
"varme kastanjer" at rage ud af ilden;
"Tåsinge-affæren" er blevet navnet på
en sag, der har rystet klubben i sin
grundvold og har fyldt "Den lilie Røde"
i månedsvis, Hvad sagen egentlig går
ud på, kan ingen huske, men intet er
længere helt, som det var før "Tåsingeaffæren" ,
Og så er der "De Autonome",
en lille flok af klubbens medlemmer,
som sværger tilotterroning! Fraktionen
er ved at vokse sig stærk og har truet
med at afsætte Poul til den næste generalforsamling, hvis han ikke makker
ret og køber en shocking- pink otter
med mahognisæder. Og ligemeget
hjælper det, at Poul lover i øst og vest,
at klubben nok skal købe en otter, når
vejr og vind er det rette,
Hvad de færreste ved er, at
Poul selv nærer en hemmelig drøm om,
at klubben skal eje en otter med ham
selv som overstyrmand,
Når Poul iøvrigt ikke lader sig
skræmme med truslen om generalfor-

Det kan af og til føles, som om
der er en masse bøvl i DSR. Heldigvis
har vi det ikke værst i vores hyggelige
roklub. Når man taler med roere fra
andre klubber, som det kan ske f.eks,
på Rosportens Dag, går det op for en,
at DSR er det rene paradis. Hør her en
beretning fra det virkelige liv - om
Rødovre Roklub ,
I Rødovre Roklub har de en
formand, der hedder Poul Ulderup, Poul
styrer sin lille flok på et par hundrede
høveder. Poul er en god formand, der
arbejder hårdt for sin klub. Og han har
visioner; "1.000 er et smukt, rundt tal"
- han tænker her på medlemstallet.
For at stimulere den lilie floks
mangfoldiggørelse har han købt to
børneinriggere, "så ordner bierne og
blomsterne resten" tænker han for sig
selv. Højt siger han "I betragtning af
forholdene og omstændighederne
iøvrigt og under hensyntagen - øh til betalingsbalancen" (her går tankerne et kort øjeblik til klubbens betrængte
likviditet) "og den positive udvikling i
kvindernes andel af medlemsskaren
- hvilket jeg iøvrigt mener, er et stort
plus for vores klub. ~ kvinderne
ville Rødovre Rokl ub have været en
saga blot idag." Og alie har glemt,
hvad det var, han egentlig skulie have
kommenteret og kvinderne tænker
beæret, hvilken stor indflydelse de dog
har i Rødovre Roklub.
Sådan går det tit i Rødovre
Roklub . Poul Ulderup kan det der med
klokkeklare tågetaler; han taler og skriver smukt, gerne, langt og længe. Som
regel falder medlemmerne i søvn længe
inden han er færdig og alt er fryd og
gammen i Rødovre Roklub,
Klubbens bestyrelse består
foruden formand Poul af kasserer Ulrik

Mange smating, som jeg ellers ikke havde ofr et megen opmærksomhed, fik Jeg også s tiftet
bekendtskab med. Pakning af båd blev f eks. forsøgt. hvilket gal' anlednlllg tl! en af den slags
oplevelser, som man uvist af hVIlken grund kun kan erfare sig til. Jeg kom således først tl! at
overveje, hvordan man mon tømmer bådens bagagerum ca. 30 sekunder at ha ve fore taget et
udmærket rekordforsøg i kast med liggeunderlag i stævnens bagagerum (der SIkk ert har et
særlig maritimt naVl!). Nogen vl! måske nok I denn e sammenhæng føle sig i stand tIl at regne
den rette teknik ud, uden at skulle prøve sig frem, men uvilkårligt vil ens udregninger fil tIder
vise sig utilstrækkelige. Heldigvis risikerer man derved ikke stort andet, end alene ~ed Sil!
optræden at blive genstand for morskab, hvilket jo også kan være en fordel, hVIS man f eks.
ikke er så god til vittigheder.
Turen blev på mange måder lidt af et gennembrud, for det stod mig ved turens. begyn delse
endflu ikke rigtig klart, hvad det var, Jeg kunfle med min roret. Jeg forestIller mIg Ikk e at ~ave
fundet hele svaret, men i hvert fald en tilstrækkelig del af det, tl! at føl e mig yderilgere
motiveret for nye underSØgelser. Dermed blev det også en overgang fra at betragte mIg som
"på besv>g" i klubben, til at være et medlem der kan deltage i dens mange ak/lV/teter.
Således oplevet af Stefan Brendstrup.

Motionsavisen, for ~ ~ ~~, fra Motionsudvalget
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DSRs Kaproere har travlt!
Siden sidste blad har kaproerne været vidt
omkring. Først gjaldt det Duisburg, hvor de
danske roere lavede nogle flotte resultater.
Letvægts otteren med VORES Thomas
Poulsen vandt og prøvede dagen efter
lykken i den tunge kl asse. Her kvalificerede man sig til finalen, hvilket i sig selv var
en ganske fornem præstation. Fjorten dage
efter drog ottermandskabet til Paris, hvor
man skulle møde sidste års sølv- og bronzevindere. Begge dage vandt danskerne i
flot stil over de værste konkurrenter. Spændende bliver det om Thomas - og alle de
andre - kan genvinde VM-guldet til september.

fortalt af gruopvækkende historier fra
fly turen. Man kunne eksempelvis ikke
komme helt op i de tyndere luftlag grundet
den tunge last af roere!
- Lufthuller var der flere af og mens en
del af gruppen var totalt upåvirkede af
situationen og nærmest morede sig over
den gysende tur, kiggede de skrækslagne
og flyangste passagerer på hinanden, askegrå i ansigterne, og skruede et forsigtigt
smil på de nok meget tørre læber! Jo, man
prøvede at holde humøret højt, hvis uheldet
skulle være ude.
- Næste overraskelse var vejret' Man var
rejst hjemmefra i lunt sommervejr og da
man steg ud af flyveren i Finland, var det
til: 6 graders varme!, blæst, regn og tåge.
I løbet af week-enden oplevede flere nogle
kæmpe banefordele grundet det ustadige
vejr!
Lene Andersson, der hørte med blandt de
skrækslagne i luften, fattede sig så meget,
at hun sandelig gik ud og vandt letv. single-sculler. Hun prøvede også at ro tung
sculler i kvindernes World Cup, hvor vi
ligeledes havde Mette Bloch med. Begge
fik sat personlige rekorder i langsomme
tider grundet vejret.
Sejr blev det også (endelig) til vor toer
uden styrmand med Pørneki & Aasmul ,
mens dobbelt-sculleren fik sin sag for mod
nordmændene, der genne flere år har samlet på nogle af de ædleste medaljer indenfor rosporten
Henning & Jesper blev en hæderlig nummer to.
- Og så lykkedes det endelig for DSR at
skore nogle få points i herrernes World
Cup. Det drejer sig om single-sculler
roning i fem regattaer, hvor de første tolv
får point. Teis Hansen, der tilsyneladende
er kommet sig over sine langvarige rygproblemer, fik hele 3 point mens Morten
Tibian måtte nøjes med 2!
Det skal tilføjes at alle nåede velbeholdne
hjem efter den meget minderige tur til
Finland.

Vores "småbådsfolk" gjorde det glimrende
i Duisburg. Mette Bloch mødte til start i
den tunge klasse i kvindernes World Cup,
hvor det var uhyggeligt tæt på en finaleplads til vor verdensmester. Mette måtte
tage til takke med B-finalen, hvor hun
gjorde det ganske godt i det stærke felt.
Også Lene Andersson viste særklasse, idet
hun kvalificerede sig til finalen og var
ganske godt med begge dage.
Løbene var tæt besat af nogle af Europas
allerbedste roere, så alene der at komme i
finalen, var en præstation i sig selv. Det
lykkedes da heller ikke for Morten Tibian
i single-sculler eller vores toer u. styrmand
med Jens Chr. Pørneki & Søren Aasmul at
nå så langt. Rie Sørensen & Vibeke østergaard gjorde det pænt i henholdsvis firer u.
styrmand og i dobbelt-firer. Selvom det
ikke blev til topplaceringer, gjorde danskerne det hæderligt , selvom det godt være
svært at hamle op med sidste års OLvindere det tidligere DDR.
Bare fjorten dage efter skulle kufferten
pakkes igen. Nogle af DSRs roere tog til
Tampere - Tamrnerfors - i Finland til
Seandinavian Open og World Cup. Alene
turen derop havde været et kapitel for sig.
Man skulle rejse med en lille flyver og det
var ikke småting, vi andre bagefter fik

Tibian og i en lodtræknings dobbelt-firer:
Quad Race' Især dobbelt-scullerløbet var
uhyggeligt spændende med tre både i mål
indenfor få hundrededele af et sekund!
GYS! Her var også Charlotte Marcussen &
Karina Nielsen med. Camilla Riff Alexandersen sejrede i scullerløbet over Camilla
Rohde.

Undertegnede der normalt prøver at undgå
ALT, hvad der hedder højder og flyveture
holdt sig, sammen med en anden gruppe af
DSRs kaproere, på landjorden, i hvert fald
til og fra Tyskland. Ratzeburg Regattaen
blev afviklet den samme week-end som
regattaen i Tammerfors. Ikke for at prale,
men - vi havde perfekt vejr, næsten FOR
perfekt vejr med hele 22 graders lumrende
varme.
Fra DSR deltog Vibeke østergaard på
Rocentrets dobbelt-firer, Rie Sørensen på
en dame firer u. styrmand og en letv.
dobbelt-firer med Henrik Hebsgaard &
Esben Bjørn Jacobsen der ror sammen med
en roer fra Holte - og en fra Skive. DSRs
nye træner, Ulrik Larsen, var ligeledes
med.
Indkvartering i udlandet er ofte et kapitel
for sig. Vores damer boede på en kaserne
i det tidl. DDR - bare få kilometer fra
Ratzeburg, mens vi andre boede i en pragtfuld stråtækt hytte, der ellers bliver benyttet som feriekoloni. Et stenkast fra
hytten lå en pragtfuld sø, der som regel var
som et spejl. Det kunne ind imellem være
svært at løsrive sig fra idyllen ved kolonien
for at køre ud til robanen i al dens hektiske
aktivitet.
Mangen en træner kunne slå stort ud med
armene overfor sit mandskab: "Godt, drenge - I fortjener en is - jeg gir'!" Det kunne
man også sagtens gøre, for der var introduktion af lækker youghourt is ganske
gratis - så det var bare om at stille sig i kø
og bære væk!
DSRs roere gjorde det glimrende, lige
bortset fra Ries hold, der måtte schratche
grundet sygdom! Vibeke nåede begge dage
finalen i dobbelt-firer, hvor det blev til
placeringer nede i feltet. Vores letv. dobbelt-firer med Esben og Henrik gjorde det
ganske glimrende og fik begge dage et par
andenpladser.

Næste gang vore roere er i ilden er, når
dette blad går i trykken, d. 26.-27. juni i
Groningen i Holland. Derefter gælder det
Sorø Regattaen, endnu en Aftenkaproning
på Bagsværd Sø og d. 9. juli afvikles Luzern Regattaen, der er sidste udkald med
hensyn til VM-udtagelser'
Mette Bacher.

Lene Andersson mutters
alene på præniebroen.

På de mere hjemlige farvande har nogle af
vores nyere kaproere været i ilden til Aftenkaproning på Bagsværd Sø.
Mette Andersen fik sig et par sejre i henholdsvis dobbelt-sculler med Kamilla

Som det ses ud fra
~

billedet, ,,gIarlede

Lene sig til flyveturen

hjem.
Foto: N. Holmquist
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NYBEGYNDER PÅ PINSETUR
Jeg er blevet opfordret til at beskrive, hvordan det var som nybegynder at være med på
langna, da jeg overfor nogle mere garvede roere gav udtryk for den usildeerhed, jeg trods alt
havde haft, lige fra jeg skrev mig på opslaget på tavlen til jeg var kommet godt af sted på
turen. For hvordan få r man udbredt kendskabet til langture, så nye medlemmer som j eg kan
vurdere om det er noget for os? Det følgende er derfor et forsøg på, med en helt p ersonlig
beskrivelse af en Pinse tilbragt i robåd, at give et indtryk af en langtur.
Nøj agtigt en måned efter min fø rste optræden i klubben stod jeg fredag den 28. maj med min
allerede 4 dage gamle roret og gjorde mig klar til den første af fire rodage, der angiveligt
skulle fø re mig til Hven og retur. Et par dage forinden var alle deltagere i årets pinsetur
blevet fordelt på bådh old under behørig hensyntagen til erfaring og andre præferencer, så j eg
vidste, hvem der skulle forestå de næste kapitler i min rohistorie.
"Hvordan har du det med fysikken?" var det fø rste emne min styrmand lOg op. Spørgsmålet
var på en gang foruroligende og betryggende. Først tænkte jeg "tak skal du ha' - hvad er det
dog j eg har rodet mig ud i ?", men et par timer senere tænkte j eg, at det vel var meget
naturligt at min styrmand før en lang rotur med en nybegynder prøvede at danne sig et
indtryk af min fysik. Egentlig følte j eg det som meget betryggende, at der ildee blev stillet
andre forventninger til mig, end dem jeg selv havde givet anledn ing til. Senere skulle jeg
erfare, at det eneste punkt, hvor min træningstilstand svigtede, var i den for langture
øj ensynligt vigtige disciplin "slik - og kagefortæring ". Dermed er ikke sagt at jeg ildee fik
vabler i hænderne, men de forplantede sig heldigvis ildee til sjælen, som dermed kom aldeles
uskadt hjem igen.
Allerede kort tid efter at have begivet os af sted mod Karlebo roklub, der var det f ørste
overnatningssted, begyndte de nye rooplevelser at melde sig, idet jeg endIlu ikke ha vde været
længere nord på end Charlottenlund. Dette faktum gav senere anledning til den lidet
j7atterende benævnelse "charlottenlundroer ", der dog kun blev benyttet i en venskabelig tone,
idet det blevet billede på, hvor lidt man behøver at have prøvet for at være med.
Næste morgen blev det dog klart at vejret ikke var til sinds at lade os krydse ø resund og ro
ned langs den svenske kyst. En beslutning der selvfølgelig også blev truffet under indtryk af
den manglelIde rutine som gruppell under et kunne præstere. Det kunne selvfølgelig
umiddelbart fø les ærgerligt, når j eg nu havde fortalt vennerne, at jeg skulle ro hele vejen til
Hven, men gav til gengæld et godt indtryk af de manglende muligheder for på f orhånd at
beslutte en langturs forlØb. Denne "rejseform " henter vel i virkeligheden en slOr del af sin
charme i dens afh ængighed af vejret, som uvilkårligt spiller en vigtig rolle. Selv under de
regnbyger, som vi senere mødte, viste det sig umuligt at komme i dårligt humør, omend
regnvandet naturligvis kan fortynde teen og gøre kagen klæg.
I stedet for Hven blev det hurtigt arrangeret, at vi kunne overnatte i Helsingør roklub,
hvoreft er vi på vej hjem kunn e tage en overnatning i Rungsted, for Pinsen ville vi nu engang
stadig bruge på at ro, selvom det nu blev i mere begrænset omfang. Fortællingem e om det
for rasparten særlige fællesskab, der indebærer stor gæstfrihed, er tilsyneladende ildee
overdrevne, så længere ture kan formentlig godt gennemføres uden våde telte og klamme
soveposer, hvis man ellers synes om bådehaller.

Måske har du meldt dig til en langtur,
eller købt en afbudsrejse til Mallorca?
Hvis ikke - så summer roklubben altså
stadig af aktivitet i juli måned.
Mød op på hverdage og i weekenden og vær med til at arrangere
turel
Tirsdag aften efter roning planlægger vi eventuelle ture i weekenden .
Deltag eller hold øje med opslagstavlen
i Slyngelstuen.
Ellers mød op på mødetidspunkterne eller fat telefonen og laven
aftale med din rokammerater. Du kan
købe en telefonliste hos kontingentkassereren , Ole Hansen.
Rigtig god ferie.
Motionsudvalg et

Oh, du gamle måne...
Årets første måneskinstur var velsignet
med næsten vindstille og en måne, der
lyste som en kinesisk lanterne for vores
rotur gennem de københavnske kanaler.
Betingelserne var perfekte for
de tre både, der fortrinsvis var bemandet med garvede måneskinsroere .
I Christianholms Kanal havde
en lystsejler "parkeret" sin jolle midt i
sejlrenden til styrmand Pernilles forundring, men vi fik os da sneget forbi
ham.
En af de hårdhudede instruktører kunne af indgroet vane ikke
undlade at tilføre turen lidt instruktion
(var han mon i båd med fire blondiner?) ; dette medførte, at vi andre ven tede over 20 minutter på hans båd,

Karen M.
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FERIETID ER ROTID

samling, skyldes det hans knivskarpe
logiske sans og hans demokratiske
natur.
Poul ved nemlig godt, at der
ikke er nogen generaler iblandt klubbens medlemmer - allerhøjst kaptajner.
Derfor har han tænkt, at det jo er ganske unødvendigt med slige udemokratiske kapricer; "Ingen generalforsamling, sålænge jeg stAr ved roret I Og
hvem kommer løvrigt til generalforsamlinger? Tordenskjold og hans
soldater, Hal Er det demokrati?"
Klubbens kvindelige medlemmer sukker frydefuldt og tænker "Endelig en mand, der forstår at styre
sin skude".
Den mere militante del af de
kvindelige medlemmer drømmer i svage øjeblikke om en kvindelige formand.
Hvilken forfængelighed! De rigtige kvinder ved heldigvis, at en kvindes plads
er ved kødgryderne i klubbens køkken ,
og det synes de nu engang er trygt og
godt.
Nu mangler Poul bare at klare
skærene med spøgelserne fra "Tåsinge" og brokkeriet fra "De Autonome" og
mili"tanterne". Så vil alt igen være ved
det gamle og fred og ro vil herske i
Rødovre Roklub .
Dette er en historie fra det
virkelige liv. Formanden for Hvidovre
Dameroklub har selv fortalt mig den.
Og så er det, at man må tænke; "Godt yj ikke har det sådan i
DSRI ".
Klarer Poul skærene , køber
Rødovre Roklub en pink otter og holder
man generalforsamling?? Fortsættelse
følger i næste nummer, hvis der sker
en udvikling i sagerne.

Ii@@j@ O~ ,
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fra Motionsudvalget

INDLÆG TIL EN AGURKETID - SVAR OG KOMMENTARER
Sysse Engberg kommer i forrige nummer
af bladet med et interessant og relevant
bidrag til diskussionen om klubmodel. Jeg
føler mig halvt om halvt forpligtet til at
kommentere det, selvom jeg ikke har nye
elementer at bringe ind i debatten.

Hvis man finlæser Michaels indlæg vil man
møde nogle barske ord, især hvis man
læser det bagfra: "Skal vi udelukke de
mange for at et mindre antal kan få det
bedre?" Når det er opstillet så firkantet, må
svaret blive et ja.

Kære Sysse: Jeg tror det bliver vanskeligt
at bringe diskussionen ned på jorden, for
den usikkerhed om klubbens struktur, som
du har oplevet som kanin, deles sandelig
også af mig. Jeg tror heller ikke, at der er
tale om en indforstået diskussion, nærmere
at deltagerne taler forbi hinanden.

I øjeblikket stopfodrer vi kaninerne med
allehånde tilbud, og der er tale om mennesker, der i forvejen fra anden side modtager
et overflødighedshorn af tilbud om fritidsaktiviteter. De følgende år bliver de delvist
ladt i stikken og kommer til at udgøre den
gruppe, som Michael kalder marginalmedlemmer, og som virkelig må mave sig vej
gennem klubbens jungle, altså "survival of
the fittest". Og hvad er det så for tilbud vi
giver dem : tilmeldingslister. Der har vist
sig en tendens til bunkeudflugter, enten er
der to, der skriver sig på, eller også er der
tredive. Det er mindre væsentligt hvad
målet er, bare der er mange deltagere.

Dine oplevelser som kanin er noget nyt for
mig, og foruroligende , når man allerede på
kaninstadiet oplever D.S.R. somn et forvirret foretagende. Din beskrivl':lse stemmer
ikke rigtigt med Miehaels ord om at "sålænge der er ubrugt kapacitet vil bestyrelsen ikke gribe ind". Jeg er iøvrigt rørende
uenig med bestyrelsen om, at en begrænsning vil have en uheldig psykologisk effekt
- tværtimod - det har man erfaret i andre
klubber. Man får i højere grad seriøse og
målrettede medlemmer.

Men den personlige kontakt til de etablerede medlemmer mangler. De finder opgaven
for uoverkommelig og uoverskuelig og
holder sig til deres egne sluttede kredse.
Jeg tror det er en vigtig opgave for bestyrelsen at ofre netop denne gruppe større
opmærksomhed, så det bl iver attraktivt at
tage sig af de nye.

Jeg mener, at det gedemarked som du så
levende beskriver, er den pris man må
betale for en kritikløs tilgang (det kan
kaninerne selvfølelig ikke vide). For mig
har det iøvrigt været en glædelig overraskelse, at så mange vel roende og interesserede medlemmer slipper igennem dette
kaos.

Sysse, du taler om magtstrukturer. Om der
overhovedet er nogen, består den i, at al
magt er samlet i bestyrelsen, som derved
kommer til at udgøre, hvad formanden i
sine seneste betragtninger kalder "klubben".

Mit ærinde i debatten er imidlertid ikke
uddannelsesforløbet, jeg mener ikke, at rouddannelse bør være et mål i sig selv. Jeg
fokuserer på medlemmernes andet og
efterfølgende år i klubben. Når de overhovedet at lære roningens natur at kende,
inden deres meget omtalte "IB-måneders
periode" er udløbet , når de at leve op til
sloganet "Roning - en livsstil"? Jeg mener
det er alt for få der gør det.

Her spørger han, om "klubben skal være
beskæftigelsesterapeut". Selvfølgelig ikke.
Men den skal kunne formidle kontakten
mellem de gamle og de nye medlemmer og
uddelegere magten til de rigtige mennesker.
Og det er den ikke god nok til , som en
ærbødig tilføjelse til formandens korte liste
over dens mangler.
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NY UDDANNELSE SKABER BEDRE IDRÆTSLEDELSE
Sport- og Fritidsakademi i Randers starter i september.
For første gang er der nu i Danmark mulighed for at tage en formaliseret uddannelse inden for sports- og fritidsområdet.
Det sker, når Handelsskolen i Randers den
1. september i år starter Akademiet for
Sport og Fritid, som i første omgang får 25
elever.

gi, organisation, markedsføring, regnskab,
fremmedsprog, erhvervsjura, sports- og
fritidsfag, planlægning-, forhandlings- og
præsentationsteknik og rent konkret kan en
akademiøkonom i sport og fritid efter endt
eksamen arbejde med iværksættelse af nye
aktiviteter, markedsføring af koncepter,
organisering af indkøb og tilrettelæggelse
af PR -aktiviteter.
- De uddannede vil typisk kunne finde
beskæftigelse inden for områder som fitness-centre, tennisklubber, golf- og C<Juntryklubber, sejlklubber, idrætshaller, konferencecentre, idrætshøjskoler, bowlinghaller og lignende, siger Lis Randa.

Uddannelsen er en to-årig videregående
uddannelse, som har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at
varetage alle de opgaver, der knytter sig til
planlægning og drift inden for sports- og
fritidssektoren.
- Vi skal som skole hele tiden følge med
og opfylde tidens behov, og efter en grundig behovsanalyse, som Århus amt støt1ede
med 150.000 kr., har vi i tæt samarbejde
med brancheorganisationer, klubber og
foreninger skabt denne to-årige uddannelse, fortæller uddannelseschef Lis Randa,
der til føjer, at inspirationen stammer fra
England, hvor uddannelsen med succes har
kørt i fem år.

Jan Bartram mener også, at med fremtidens
kvalitetsbevidste fritidsefterspørger er det
vigtigt, at fundamentet er i orden, ligesom
der er brug for folk, som kan sælge, lede
professionelt og har indsigt i økonomi, nu
hvor købeidrætten tager mere og mere over
fra det offentlige regi.
Der er ansøgningsfrist til den nye uddannelse som akademiøkonom i sport og fritid
den 1. juli i år, og interessen var stor allerede ved åbent-hus-arrangementet, som
foregik for få uger siden.

Hun understreger, at de kommende studerende ikke skal udkonkurrere de frivillige
ledere, der i dag for en stor del bærer
arbejdet i danske idrætsklubber, men derimod være med til at skabe rammer, så
organistationerne kan overleve.
- Mange ledere er kommet til tops i klubber og foreninger via deres mangeårige
indsats rent sportsligt, men de kommer til
kort, når der skal arbejdes med økonomi,
planlægning og lignende. Der har simpelthen manglet en uddannelse for disse personer, siger den tidligere professionelle fodboldspiller, Jan Bartram, der er ansat som
uddannelsesleder på akademiet.

Fundet i Erbvervs -Bladet d. 11/6 af Me tte Bacber

Kommandoer og manØvrer
Instruktionsudvalget har produceret en folder på 8 sider,
hvor rokommandoer og manøvrer
bliver gennemgået på en noget
moderniseret måde i forhold
til den lille blå "Hvad enhver
roer bØr vide". Den ser umiddelbart ud som en brugbar sag
også for andre, der vil have
genopfrisket kommandoerne.

Uddannelsen er en overbygning til gymnasiale uddannelser, og forløbet veksler
hele tiden mellem praktik og teori . I uddannelsen indgår fag som ledelse, psykolo-
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Formand

Kasserer

Sekretær

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 128B 5.tv
2100 København ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 KØbenhavn ø
35 26 69 85

Michael Hansen
Fredensgade 5, I
2200 KØbenhavn N
31 35 34 55

Langtursrochef

Kontingentkasserer

Kaproningsudvalg

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 København ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

Køgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
39 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
Drejøg.26 F,ljl.302
2100 KØbenhavn ø.
39 27 21 07

ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 Brønshøj
31 28 48 7l

Vibeke Jansen
Borgervænget 78, st
2100 København ø
31 18 47 80
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1993

Dato

LØbstype

Skov

Arrangør

8/08
15/08
21/08
22/08
1/09
5/09
8/09
15/09
19/09'
22/09

C

D-stafet
FM-sprint
Midgårdsorm
B-nat
B
B-nat
B-nat
B
B-nat

Stenholt Vang
Geel Skov
Jægersborg Hegn
Gribskov Nord
Geel Skov
Tisvilde Hegn
Nyrup Hegn
Gribskov Midt
Llo Hareskov
Glo GrØnholt Vang

SG
OK øst
OK øst
OK 73
SØllerØd OK
HSOK
Tisvilde Hegn OK
Ballerup OK
FIF Hillerød

P. r.

Tilmelding:

(14 dage fØr)

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

Letvægts otteren vandt i Wzern for amet Ar i

tr.Ji(.

NYT FRA BESTYRELSEN
Fra bestyrelsesmødet tirsdag den 6. juli kan
refereres:
Bestyrelsen har afgivet bestilling på en 2åres inrigger, der er egnet til langturs roning. Det drejer sig om en plastbåd
med træapteringer, som senest i juni 1994
leveres fra værftet i Odder. Det er endvidere besluttet at bestille en 4-åres inrigger,
samt en 2-åres, der særlig skal anskaffes
med henblik på langdistancekaproning.
Endelig besluttedes det at anskaffe to
almindelige kajakker.
Erfaringerne fra Sankt Hansaften o.a. har
vist, at der er et behov for bedre forsyning
med lanterner. Motionsrochefen vil undersøge, hvilke typer der er bedst egnet, og
anskaffe en passende mængde deraf, som
vil blive placeret på et tilgængeligt sted.
I forbindelse med udarbejdelsen af et nyt
reglement besluttede bestyrelsen at ~
to af de tre nugældende langtu.rsrettigheder,
0resundsret og Skærgårds ret, således at der
for fremtiden kun skal findes een langtursret. Til gengæld udvides det daglige roområde, så at det strækker sig fra Sletten i
nord til Mosede i syd.
På baggrund af de dårlige erfaringer, og da
aktiviteten alligevel ikke giver klubben
nogen indtægt, besluttedes det at afskaffe
udlejning af klubbens lokaler til ikkemedlemmers fester. Desuden vil priserne
for medlemmer blive strammet noget,
samtidig med at der vil håndhævet en
strengere kurs overfor lejere, som ikke
respekterer pligten til en rimelig rengøring
efter brug.
Da rengøringstilstanden i baderummene såvel herrernes som damernes - i stueetagen ikke er tilfredsstillende, vil vi forsøgsvis bede vores rengøringsmedhjælp fra
første sal om at tage bad og toiletter med.

Styrmandsret til Ormen blev tildelt Birger
Jønsson, Anders Grøn, Carsten Olin og
Susanne Agersnap.
På opfordring af DSR- bladets redaktion
har bestyrelsen nu udarbejdet et udkast til
et reglement, der udstikker nogle retningslinier for bladets drift og for redaktionens
forhold til bestyrelsen. Det vil blive forelagt redaktionen ti l udtalelse, og når bestyrelsen har truffet endelig beslutning, vil
det nye reglement blive offentliggjort her i
bladet.
Næste møde er tirsdag den 3. august.
Nicolai Lindgreen

DSRs Kalender for august 1993
Lørdag 14.8.
Udflugt til Holmen
Lørdag 21.8.
Kanindåb
Lø/sø 28.-29.8 Studentermatch i Københavns Havn
Torsdag 9.9.
Svanemøllematch

Ugentlige aktiviteter:
mandag 17.15 instruktion
18.30 Baren åbner
ca 19 Orientering om langtursroning
tirsdag 17.15 Rotid med rovagt
18.30 Baren åbner, aftensmad
ca 19 Aftalemøde om weekendtur (motionsudvalget)
onsdag 17.15 instruktion
18.30 Baren åbner
torsdag 17.15 Rotid med rovagt
18.30 Baren åbner, aftensmad
fredag 16.00 Rotid uden rovagt
lørdag 13.00 Rotid uden TOvagt
søndag 10.00 Rotid med rovagt
13.00 Rotid uden TOvagt
Nicolai Lindgreen
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Lidt om materiellet.
Lad mig først lige rette en enkelt fejl i
"den lede leder" fra sidste nummer. Jeg
havde aldeles ikke glemt at aflevere min
leder - jeg havde overhovedet ikke skrevet den! Men nu er vejret atter blevet
"normalt", så det er til at beskæftige sig
med skriveri igen. Hvis der for i øvrigt er
nogle, der brænder efter at "låne" side 3,
så sig endelig til! Gæsteskribenter er altid
velkomne.

en bømekajak. Denne er anskaffet for at
give medlemmers børn en mulighed for at
deltage i aktiviteter i klubben før de er
store nok til at håndtere en inriggeråre.
Der vil blive stillet de sanune krav til
svømmefærdighed som for alle andre, og
det forventes naturligvis at de pågældende
forældre selv deltager, da der ikke er lagt
op til oprettelsen af en ungdomsafdeling
el.lign.

Som det vil være bemærket af de, der
kommer i klubben, har aktivitetsniveauet
været ganske højt i den forløbne del af
sæsonen, og det lader ikke ti~ at lidt blandet sommervejr ændrer på dette.

Herudover har kaproningsafdelingen fået
leveret en dobbeltfirer fra Jmg Weitnauer
i Schweiz samt en singlesculler fra
Ståmpli.
Også med det eksisterende materiel er der
blevet arbejdet i den seneste tid. Reiner
fortalte en aften om indstilling af både og
årer til en flok fremmødte medlemmer.
Resultatet er blevet at Susanne med nogen
hjælp fra andre er gået i gang med at
justere årerne på vore inriggere. Det viste
sig generelt, at de var alt for lange, hvilket
der kunne rådes bod på. De første både er
nu blevet indstillet, og de tilbagemeldinger, vi har fået, er alle positive. Alle bådene skal gås efter, således at vi kan ra et
bedre rotag og dermed mere fornøjelse af
roningen. Har du lyst til at give en hånd
med, så tag fat i Susanne eller Egon, der
gerne vil være behjælpelige.

Med en stigende aktivitet konuner selvfølgelig et behov for nyt og mere materiel.
Selvom IGm gør et stort stykke arbejde,
kan det jo ikke nægtes, at mange af vore
både efterhånden er aldersstegne. Sørger
vi ikke for løbende at supplere bådeparken, risikerer vi pludselig at stå i den situation, at der ikke er materiel nok til rådighed for medlemmerne.
På sidste bestyrelsesmøde blev det derfor
vedtaget, at bestiUe en del både til levering i løbet af det næste års tid. Det der er
bestilt er følgende:
en to-åres langtursbåde i plast fra Odder.
Denne forventes leveret til sæsonstarten
næste år.

En anden ændring, I vil bemærke, er at
alle de gamle messingsvirvier er ved at
blive skiftet ud med plastsvirvler med
"havelåge" . Grunden til dette er dels, at
messingsvirvleme er alt for hårde ved
lakken på årene, og dels at de nye
svirvler, som er de sanune kaproerne har
brugt i adskillige år, er meget lettere at
indstille, således at hældningen på
årebladet er korrekt. Dette sanunen med
afkortningen af årene skulle give et bedre
rotag.

en firåres inrigger mage til Gudmund fra
Jørgen Andersen i Lynge. Denne forventes leveret i løbet af sæsonen næste år.
en toåres inrigger til brug for langdistancekaproning. Dvs. der er tale om en relativ let båd (75 kg). Også denne kommer
fra Jørgen Andersen og forventes i løbet
af sæsonen næste år.
en langturskajak - leveres i løbet af august
2 motionskajakker. De er allerede leveret
og taget i brug.

Så, haven fortsat god sæson.
Henning

3

blevet sat på sagen. Og det ene udkast er
fløjet over tegnebordet efter det andet dog alle over samme tema - et otters.kw:!
Meningerne er meget delte - blandt "de
Autonome" og blandt de øvrige medlemmer; nogle er for, andre imod. Nu er der
virkelig noget at snakke om i R.R.!
"Hvorfor skal vi smides ud af k1ubbuset?" og "Hvorfor skal vi ofre så
mange penge på så få?"
"Tåsinge-affæren" er det rene vand ved
siden af dette.
De fleste glemmer helt, at klubben slet
ikke ejer den pink otter endnu . Men det er
en anden historie!
Hvad var det, de gamle romere sagde?;
"Divide et impera". Lmgtidsrochef Birte
Schwartz råber op om forfordeling og
smækker med dørene. Lymoerne og deres
rochef, Richard Møller får deres del af
kagen (den største) og æren og medaljerne
og holder iøvrigt en lav profil. Og de
"Autonome", der udmærker sig med Ikke
at have en rochef, kan hverken blive enige
indbyrdes eller med nogen anden gruppe i
R.R. om noget som helst.
Og endnu en gang må man med lettelse
konstatere at DSR Ikke er det værste, vi
bar - og om lidt er kalTen klar!

Et hjertesuk!

TOUR de GUDENÅ - for kajakroere

Sankt Hans aften blev vejrmæssigt en
blandet fornøjelse. Den planlagte tur til
Strandmøllen blev ændret til spisning i
klubben. Dette medførte en del organisatoriske problemer. Da vi ikke spiste samtidig
(iah 140 mennesker) var det vanskeligt at
administrere madmængderne. Men det gik
sådan nogenlunde.
Hvad der gik helt galt, var oprydningen
efter arrangementet. Der var del som roede
sig en tur efter maden, nogen blev tilbage,
men de færreste gjorde sig den ulejlighed
at deltage i oprydningen. "Det kan de
andre gøre!" har nogen måske tænkt.
Nogen foreslog bagefter, at man for
fremtiden betalte for rengøring via "billetten".
OK - venner! Fremover lønnes al arbejdskraft i forbindelse med sådanne
arrangementer. Pris for deltagelse kr. 200!!
Hvad siger I til det? Men så ville der selvfølgelig ikke opstå pladsproblemer - der
ville være både m.m . til alle fem!
l DSR yder vi alle et bidrag. Og vi bar
et princip om, at man rydder op efter
sig. Det gælder såvel på en almindelige
kaninaften som til et stort roarrangement!

Karen M.

11. - 12. september 1993.
Tour de Gudenå er det største internationale kano- og kajakarrangement, som findes. Der er
mulighed for at ro 120 km (fra Skanderborg til Randers) eller 57 km (fra Ry til Silkeborg og
fra Tange til Randers) eller 51 km (fra Ry til Silkeborg og fra Bjerringbro til Randers).

Se tilmeldingslisten i Slyngelstuen (kajaktavlen). Tilmelding senest den 15. august 1993.

LANGTURSSTY~SKURSUS
Endnu et langtursstyrmandskursus afholdes inden sæsonen sluttes.
Som de nyligt afholdte, køres også dette kursus over 4 aftener:

Mandag den 9. august
Torsdag den 19. august
Mandag den 23. august
Alle dage fra kl. 17.30.

Torsdag den 26. august

Se tilmeldingslisterne i Slyngelstuen

K.M.

Med lys og
lygte
Nogle beklagede sig over, at der ikke var
lanterner nok til alle Skt. Hans aften.
Som jeg havde kundgjort på et opslag i
forbindelse med arrangementet, bar
klubben ikke lanterner til alle både. Samme
steds havde jeg understreget, at det er
styrmandens ansvar at båden opfylder
søvejsreglernes krav om skibslys.
Et fartøj under roning kan føre lys som et
sejlskib; sidelys og et agterlys (135°) . Hvis

Motionsavisen ,

for

~ws ~ 1~,
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Forhistorie

Reserver allerede nu perioden

Fredag den 20. august kl. 21.00
til

Instruktionen i DSR har gennem de sidste ti år undergået en væsentlig forandrillg. I
starten af 1980'eme var instruktionsopgaven af et omfang, der med flid kunne klares af
instruktionsrochefen og nogle få trofaste hjælpe instruktører. Tilgangen til instnlktionen
(og den dermed voksende arbejdsbyrde på området) op gennem fuserne skabte imidlertid behov for et udvalg, der kunne bistå instruktionsrochefen med planlægning af arbejdsopgaver m.m. Det første egentlige instruktionsudvalg så dagens lys i 1989, og udvalget har med skiftende medlemmer fungeret siden. Der afholdes møder i udVlllget ca.
en gang om måneden.

tidlig morgen søndag den 22. august
Det nuværende udvalgs sammensætning

Til årets begivenhed for endnu udøbte roere:

Kanindåben.

I denne periode vil vi sørge for underholdning, ovematningsfaeiliteter,
mad, osv.
Hvis det for enkelte af jer ikke er muligt at deltage i hele perioden, er der
mulighed for senere tilslutning til arrangementet i løbet af lørdagen på følgende tidspunkter: kJ. 9.00, kJ. 15.00 eller (hvis I tør først at komme så
sent) kl. 19.00. De senere mødte må dog indstille sig på at gennemgå et
lidt hhv. væsentlig hhv. helt anderledes ritual end de tidligere mødte.

Medlem (indmeldelsesår) Primær opgave
Karen Føyn (1987)

Styrmandsinstruktion

Anders Grøn (1991)
Christian Grønbæk (1992)
Michael Hansen (1971)
Mogens Haut (1982)
Klaus Holme (1991)
Karsten Jacobsen (1991)
Karsten Munk (1990)
Carsten Olin (1991)

Scullerinstruktion
Roinstruktion
Instruktionsrochef
Scullerinstruktion
Styrmandsinstruktion
Motion+
Kajakinstruktion
Roinstruktion

Mødested: DSR.
Instruktionsudvalgets opgaver

Kanindåbsfesten starter kl. 19.00. Det bliver ikke muligt at nå hjem og
skifte inden, så husk, udover sovepose, liggeunderlag, lommelygte,
håndklæde, deodorant og masser af skiftetøj at medbringe festtøjet.
Arrangementet kommer til at koste 50 kr. (exel. fest) Betaling og tilmelding skal ske inden onsdag den 18. august. og foregår som sædvanligt
i baren.
Mange venlige hilsner
Instruktionsudvalget

Instruktionsudvalget planlægger løbende, hvorledes instruktionsbehovet i DSR bedst
kan imødekommes. Af instruktionsopgaver m.m. kan nævnes:
- almindelig roinstruktion
- styrmandskursus
- scullerinstruktion

- kajakinstruktion
- instruktørkurser
- motion+

De danske roere skrev historie, for det lykkedes nemlig TRE danske kvindelige scullerroere at kvalificere sig til finalen i letvægts klassen!
00I!s kaproere godt på vej.

Heraf var to fra DSR.

&

Velkendte Hette Bloch, der jo indtil VM i Roudnice om en lille måned, er verdensmester

Som ventet lykkedes det for flere af DSRs kaproere at blive udtaget til både NM

i denne disciplin samt dygtige Lene Andersson, der efter få års roning er strøget

VM.

næsten helt til tops i international roning.

Når dette blad koomer på gaden, har DSR netop haft Camilla Bolde i aktion.

Den tredie ropige kom fra Middelfart.

Det er første gang i DSRs historie, at vi har en kvindelig junior med ved Verdensmes-

Kaproningsudvalget havde opstillet betingelserne for en VM-udtagelse:

terskaber.

Den bedste dansker i finalen bliver udtaget til VM i single-sculler, de to næstbedste

Camilla blev udtaget i dobbelt-firer sammen med roere fra Nykøbing Falster, Roskilde

kommer afsted i dobbelt-sculler!

og Saxkjøbing.

Det blev da også Mette, der gjorde det bedst. Sejren tog LAurien Vermulst fra Holland

Juniorverdensmesterskaberne foregår i Norge, hvor også DSR-Bladets udsendte medarbej-

sig af, men Bloch blev nr. 2.

der befinder sig. Medlemmerne får i næste nummer en rapport fra det norske.

Næstbedste dansker blev Lene og siden fulgte Gerd!

Men også vore seniorer har gjort det fremragende.

Sådan afgjorde man DEN VM-udtagelse.

For en god måned siden deltog DSR i Groningen i Holland, hvor en ny regattabane skal

Det lykkedes også for Vibeke 0stergaard at blive udtaget. Dette var i dobbelt-sculler,

gøre det ud for en pendant til Bosbaan i Amsterdam!

sammen med en pige fra Lyngby.

Men - ifølge roere og ledere, var Groningen ikke stedet, hvor man lægger en r egatta-

Hos herrernes brillierede verdens bedste danskere i letvægts otter ved at vinde for

bane. Charme var der ikke meget af, da banen lå ude blandt åbne marker, hvor gylle-

andet år i træk. På otteren sidder blandt andet 1hamas Poulsen, der forlængst er udta-

lugten blandede sig temmelig kraftigt med andre former for aromaer!

get til VM.

Groningen var blandt andet

stedet, hvor DFfRs Kaproningsudvalg med Reiner ~est i

spidsen, skulle iagttage de forskellige

Endnu et flot løb stod vor tunge herre dobbelt-firer for.

roere.

Det blev til bronze i finalen efter tyskerne samt italienerne, som danskerne var ved

t
.~

Man havde håbet på, at flere udenlandske topmandskaber var at finde i det hollandske,

at knække ganske kort før mål.

'~

men regattaen blev slet ikke så international.

Det var derfor ikke nogen overraskelse at de fire gutter blev udtaget til VM.

r

Det betød, at mange danske hold, markerede sig temmelig kraftigt og da banen var ny,

Også Jens Cbr. Pøroeki kommer med til Tjekkiet. Dette foregår i firer uden styrmand.

siger det sig selv, at der oven ikøbet var chancer for at sætte banerekorder.

!tIrten Tibian blev sammen med en Bagsværd-roer udtaget som reserve til herrernes tunge

Rie Sørensen klarede en førsteplads hjem i damernes firer uden styrmand.

gruppe.

Ligeledes en førsteplads til letvægt s dobbelt-fireren med Henrik Hebsgaard & Esben
Bjørn Jacobsen sammen med roere fra Skive

& Holte. Oven i sejren satte man ligeledes

- Og de hjemlige baner ..•
banerekord!
Charlotte Marcussen & Karina Nielsen har netop vundet deres første sejr sammen nogen-

Også Anders Brems tog sig af en sejr i søndagens scullerløb, hvor der vankede en

sinde. Dette foregik ved en aftenkaproning på Bagsværd Sø for tre uger siden.
De dygtige damer slog endelig arvefjenden fra KVIK i begynder dobbelt-sculler over
1000 meter.
12

Mette Bacher,.

kænpe pokal som prænie.

9

Af andre placeringer skal nævnes andenpladsen til vores tunge dobbelt-firer

med: Søren Aasoul, Teis Hansen, Jesper Ebgelbrecht & Henning Juul.
Konkurrencen i netop dobbelt-firerløbet kunne ikke

~e

bedre. Den tyske

OL-dobbelt-firer, der tog guld i Barcelona mødte til start og fik sig en mindre
overraskelse, for sandelig om ikke danskerne .sJorde det blandende godt.
En lille l<mgde efter var DSR efter" Der Bullenvierer" i mål' " .. l'

OJså vi tllskuere blev overraskede, for tyskerne havde indtil regattaen i
Groningen vaTet utrollg suveræne.
Lene Andersson viste også at hun er rlgtig godt på vej i letvægts single-sculler,
hvor hun var med begge dage til at præge løbet.
LUZERN

Fjorten dage efter regattaen i Groningen gjaldt det sidste udkald med hensyn
til VM-billetter.
Stedet var Luzern i Schweiz, hvor der er så flot og fascinerende at denne week-end
hvert år i juli, bliver sat af til en af årets mest fascinerende ture.
I år var rigtig mange danskere med i det schweiziskke.
To sovebusser bragte os til et Røde Kors Kursuscenter, der for et par døgn skulle
danne rammerne om vores gøremål udenfor robanen. Det vil i al sin enkelthed sige,
at man boede og sov der - mens man også indtog morgenmåltider.

ANDFBS BRE2'IS vanlt i Groningen, Holland.
Det gjorde letvægts dobbelt-fireren også!

Beliggenheden var i top med en pragtfuld udsigt over en anden stor sø: Sursee, hvor
man hver aften kunne studere modige ballonskipperes svæven ovre i bjergene, der omkransede søen.
Vejrmæssigt set var der ikke så forfærdeligt meget at skrive hjem om! Det regnede
nemlig' - Og når det regner i Schweiz, så lukkes der op for sluserne. De eneste korte
pauser mellem bygerne var selvfølgelig midt på dagen, når roerne også holdt pause
under selve regattaen.
Men på Rotsee i Luzern blæser det sjældent, så uvejret fik vist ikke den største betydning for roernes placeringer.

10
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Instruktionsudvalget afholder et årligt "kanindræberkursus", hvor det vigtigste formål
er at skabe gode sociale relationer mellem alle klubbens instruktører. Foreløbig har der
været afholdt fire kanindræberkurser - to på Kulien i Sverige og to på Feddet ved
Præstø. "Kanindræberkursus V" er allerede planlagt i de overordnede detaljer og vil
vanen tro være placeret i starten af maj 1994.
Med henblik på at få feedback på instruktionsforløbet fra instruktørerne, afholdes der
med jævne mellemrum instruktørmøder, hvor der debatteres livligt. Instruktionsudvalget søger så vidt muligt at inkorporere instruktørernes bemærkninger i det videre
planlægningsforløb.

UGENS WEEKENDTUR
Se de ugentlige opslag i Slyngelstuen om week-endturstilbuddene .
Turen strækker sig (for det meste) fra lørdag morgen til søndag aften. Kajakroere er også
velkomne til at deltage.
Langtursrochefen.

Derudover varetager Instruktionsudvalget "kanindåben". Dette års kanin dåb er planlagt
til at starte allerede fredag den 20. august kl. 2lQQ (se notits andet steds i bladet). Kanindåben i år vil adskille sig en del fra tidligere tiders brutale ritualer, hvorfor tilmelding til dåben på det varmeste kan anbefales.
Videre har Instruktionsudvalget udarbejdet en vejledning for instruktører i DSR "hvad
enhver instruktør bør vide", som dækker en stor del af den teoretiske viden en kanirunstruktør bør besidde, ligesom Instrukrionsudvalget har revideret "hvad enhver roer
bør vide", der uddeles til alle nye roere.
Endelig står Instruktionsudvalget for to kaproninger. For det første er der den årlige
kaproning mellem Universitetet og Polytekillsk læreanstalt, hvor der ros i ottere inde j
Københavns Havn (sidst i august), og for det andet er der den årlige match mod Kvik
(først i september), hvor der ros to herreløb og et dameløb i 4-åres inriggere. Kun kanine r kan deltage i Kvikmatchen. Alle, der er interesserede i at ro i disse kaproninger,
bedes henvende sig til instrukrionsrochefen (f.eks. W eller 181).

Fremtidens instruktion
En stor del af Instruktionsudvalgets arbejde i vinteren 1993/94 vil være planlægning og
tilrettelæggelse af den fremtidige instruktion, hvilket især skal ses i lyset af den vedvarende store tilgang af kaniner. I den anledning er instruktionsudvalget meget interesseret i at få input fra alle i DSR (181 eller W), der har en mening om instruktionen (dette
gælder ikke mindst dette års kaniner). Bidragsydere bedes kontakte instruktionsrochefen og anmode om at blive sat på dagsordenen på et af de førstkonunende udvalgsmøder.

Ubehag Slå. HtulSllften
Skt. Hansaften 1993 var på flere måder bemærkelsesværdig.
Det regnede gudsjammerligt og da det endelig ophørte hen på aftenen og flere DSRbåde drog
mod Bellevue, var det kun for at opleve, at her var der ikke "live" musik, men stranden genlød
af tekno og house leveret af radiostationen /falSE.
En kedelig oplevelse, men dog langtfra aftenens mest ubehagelige. Selvom det er de lyse
afteners tid, er vi her på ca. 56" nordlig bredde ikke begunstiget med midnatssol. Og det er
temmelig mørkt ml. 23-03, især når det er skyet! M.a.o. vi havde brug for nogle lygter der
kunne markere vores både. l bådehallen var ganske vist stillet en kasse med lygter splittet ad
i flere dele. Jeg prøvede ca. 15 batterier, hvoraf et par stykker kunne give et svagt lys i
pæren! Opfyldt af en stærk lyst til at drage ud på vandet blandt al/e I båden, besluttede Jeg,
at det nok gik at gå ud. Jeg kunne tørt konstatere, at andre DSRstyrmænd var i "samme båd"
den aften. Altså helt uden eller kun med svag lysmarkering af bådene!
Havde jeg været en god styrmand, havde jeg søgt nødhavn (læs: Skovshoved), hvilket jeg ikke
gjorde. Jeg imødeser DSRs bestyrelses fordølllmelse af min handlemåde - men samtidig skal
jeg opfordre bestyrelsen til at lyse de ansvarlige for lygternes tilstand i band.
Steen B. Haugaard
medl. 734

Instruktionsudvalget
P.S. I 1992 var lygtesituationen lige så elendig!
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Sidste nyt
fra
Rødovre
Roklub

Barstole fil folketl
Da det efterMnden er længe siden der har kørt en lang og seriøs føljeton-lignende
debat i klubbladet (jvf. Rudkøbing- og Dragørsagen), vil jeg her give bolden op til en
ny.
Kan det være rigtigt, at der kun er en barstol i vores (siikaldte) bar?
Da jeg ovenikøbet har ladet mig fortælle, at denne single er forbeholdt formanden, kan
det undre at der ikke forlængst er opsMet anarkistiske oprørstilstande.
Efter i snart mange ;ir at have opøvet et vist kendskab til diverse bodegaer, pubs og
cafeer i København og omegn mener jeg at være kompetent til at udtale mig i denne
sag: En bar uden barstole er Ikke nogen bar'
Det mii seJ absolut være en opgave for materieludvalget, og i disse miljøbevidste tider
kan jeg varmt anbefale Egon at bygge dem efter nedenstiiende genbrugsmodel:

Miljøbevidst barstol:
r~~:
r"'--"'""'\

Kasseret redningsvest.
(I sirl..t;id anvendt som fender)

\..") MidterstolRJl.: Knækket åre.
(Kan sikkert fås i "SkjOld")
(1 Støtteben: Bøj ede rigge.

(Spørg efter egnet materiale i "Gefion")

1:20

NB. Nu vi er ved sagen, kan vi lige sii godt fuldende billedet med en dartskive og et
billiardbord.
Skal ideen med genbrug ogsii anvendes her, kunne det store ur i salen og kogeøen
i køkkenet meJske være et udgangspunkt.
Margrethe N. Rasmussen 2197

q

Motionsavisen,
6

gæld en gevaldig post!
De har vist noget med PR at gøre. De
optræder i hvert fald af og til i landets
dagblade og bringer hæder og ære til Rødovre Roklub.
Navne som Mette Bom Stærk, Anders
Speeder, Regitze Swirvelvind, Torben Timian m.fl. er navne, som alle kender. Og
man er stolt af dem i RR!
Lynroemes rochef, Richard Møller, er der
heller aldrig nogen, der ser noget til. Det
sidste, man har hørt om ham er, at han er
ude at bruge en masse penge.
Som en sidste gruppe, der skiller sig ud
fra den brede masse i RR., er otter-roerne,
de "Autonome", som jeg tidligere har
præsenteret.
Der er opstået nye problemer med "de
Autonome" (det var dem med den pink
otter, hvis læseren har gleml forhistorien).
For hvor skal man gøre af den pink OIter som man vel at mærke endnu ikke har anskaffet? Der er ganske enkelt ikke plads til
den i klubhuset.
Jeg må lige indskyde en bemærkning om
R.R.'s klubhus for dem, som ikke kender
stedet. KJubben ejer det dejligste røde
træhus i svensk stil beliggende ved Damhussøens bred. De fleste, der følger lidt
med inden for roning, har set TV-optagelser af klubhuset fra den årlige "International Damehouse Lake Regatta".
Tilbage til otteren; hvor skal man gøre af
den? Formanden for RR, Poul Ulderup,
der er handlingens mand, har taget en rask
beslutning.
Overcivilingeniør Mogensen, et ærværdigt, ældre klubmedlem og
dertil ekspert i til- og ombygning, er

I sidste nummer af DSR-bladet kunne
man bl.a. læse om formanden for Rødovre
Roklub. Hvis nogen i den forbindelse
skulle have fattet interesse for denne roklub, bringer jeg her lidt løst og fast om
den nuancerede medlemsskare.
I Rødovre Roklub har man en lille, hulbrystet, tyndbenet minoritet, der kalder sig
langtidsroere. Deres roture er principielt
ikke længere end alle andres roeres mlure;
de tager bare en hulens masse tid og kræver en masse forberedelse. Faktisk bruger
langtidsroerne mere tid på at planlægge
end på at ro.
Disse langtidsroere har en ilter forkvinde,
der ikke lader nogen lejlighed gå fra sig til
at tale langtidsroningens sag.
Ifølge langtidsrochef, Birte Schwartz, har
ingen andre som hun forstand på langtidsroning; "ingen kan som jeg fA en rotur til
at vare lang tid" Og det kan hun i al væsentlighed have ret i!
Når talen falder på økonomi, får Birte
hektiske røde knopper; "Roere er fattige
folk". Her tænker hun særligt på de forfordelte langtidsroere, der "aldrig har fået
no'et". Man må spørge sig selv, hvad det
er, de ikke har fået no'et af?
I modsætning til langtidsroerne, der ikke
er så højtagtede i RR., er der en anden
medlemsgruppe; de vitaminstruttende,
muskelspillende Iynroere .
Disse roere ror så hurtigt, at der aldrig er
nogen, der rigtig ser noget til dem i klubben. Der er ikke nogen der ved, hvem de
er, hvordan de ser ud og hvor de træner
henne. Det eneste sted, de rigtig figurerer,
er i regnskaberne. Der udgør de til gen-

for~. . ~ i~,
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Kommentar til lederen i DSR-bladets juli-nummer.
Som jeg læser sidste blads leder, kunne det se ud som om tolerancen for de enkelte
medlemmers interesser er dalende.
"Det er in at motionere i dag, at få sved på panden og se senet, veltrænct, gl ad og brun ud"
skriver l.
Er det rigtigt, at DSR skal stå som eksponent for den opfattelse man ser i pressen om, at kun
de unge, smukke og veltrænede egentlig dur rigtigt. I ved jo godt, at dels er mennesket skabt
forskelligt, dels vil en virkelig vellrimmet krop kræve hård træning mange gange om ugen .
Selv den gode Jane Fonda siges at have accepteret, at prisen er for høj for at blive ved med
at ligne en 20-årig.
Jeg har altid betragtet det som et af roningens store forcer, at her accepteres det , at man er
bredrøvet og har en delle for meget. Det er ikke nødvendigt at være modebevidst og
supertrimmet for at kunne være med. Roningen priser sig af at have tilbud til alle, men hvor
er vi henne, hvis klubben ikke i det daglige også accepterer og støtter de medlemmer, som har
lyst til at ro til Skovshoved med jævne mellemrum lige så meget, som vi støtter de
medlemmer, som er superaktive.
Netop en mere tydeliggjort accept af alle medlemmers interesser er nødvendig, hvis klubben
også vil have disse medlemmers interesse for klubben. Vi ser på den årlige generalforsamling,
hvor stor interessen er. Det er svært at rekvirere medlemmer til at dellage aktivt i bestyre1seseller andet arbejde. Det kunne være fordi, for stor en del af medlemmer egentlig ikke føler,
at deres form for "kageroning" er fuldt ud accepteret, hvorimod deres kontingentpenge er gode
nok.
Er det det vi vil? Og er det på den måde, vi vil styrke demokratiet i klubben?

den ikke gør det, skal mandskabet have en
elektrisk lampe eller tændt Janterne ved
hånden , som skal vises i så god tid , at
sammenstød forebygges .
I Københavns Havn skal der føres lys
hele tiden pga. erhvervstrafikken.
Vi har lantemer nok til at dække behovet
på måneskinsturene, men vi mener ikke i
bestyrelsen, at det er klubbens opgave at
have lanterner til alle både.
De fleste husholdninger har lygter eller
lignende, der kunne leve op til de krav,
man jf. ovemævnte med rimelighed kan
stille til en robåd. Dvs. der: ansv arsbevidste
styrmand kunne let have taget en lygte
med hjemme fra .

Medlemmerne har et personligt
ansvar for afviklingen af mture også selvom de foregår i sammenhæng med "bunkeudnugter", som
Mikkel så smukt kalder det!
m.v .h.

Motionsroehefen

Frisk med det hele ...
Jeg ønsker mig en klub af aktive medlemmer, men hvorledes, de vil være aktive, må være op
til de enkelte medlem. Den tolerance må vi aldrig opgive.
Bente Kjøller

Interesserede kan holde øje med opslagstavlen i Slyngelstuen, hvor månedens tilbud i "bunkeudflugter" figurerer. Har man
selv lyst til at arrangere en tur, er man
meget velkommen til at henvende sig til
"bunkeudnugtsrocher' Karen M., tlf.
39272107 for rådgivning og vildledning.

Mette Bloch blev nr. 2 i Luzern.

Kære Bente,
vi er vist helt enige om, at DSR gerne skulle acceptere alle roere, uanset alder og facon. Hvis
vores leder kom til at lyde diskriminerende, var det helt utilsigtet!
Redaktionen

Motionsavisen,

4
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Formand

Kasserer

Sekretær

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 128B 5.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 KØbenhavn 0
35 26 69 85

Michael Hansen
Fredensgade 5, r
2200 KØbenhavn ~
31 35 34 55

Langtursrochef

Kontingentkasserer

Kaproningsudvalg

Bente KjØller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

Køgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
39 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.0rstedsvej
63
1879 Frdbrg . C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
DrejØg.26 F,ljl.302
2100 KØbenhavn ø.
39 27 21 07

Ubehag Skt.Hansaften /Steen B.Haugaard ... . .............. s. 13
Kanindåb /Instruktionsudvalget ...... _ . . . _ .. _............. s. 14
Motionsavisen /Motionsrochef Karen M. Madsen

s.15

Nyt fra bestyrelsen & aktivitetskalender
/Nikolai Lindgreen .............................. s. 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 DSR's girokonto nr. 500 34 66 samt ved at anføre
"udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted
og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene
kan ikke anvendes til udmeldelse, Idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS I 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 V2 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

2

ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 Brønshøj
31 28 48 7l

Vibeke Jansen
Borgervænget 78, st
2100 KØbenhavn ø
31 18 47 80
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Orienteringsløb
Dato

L~bstYQe

Skov

1993
Arrang~r

3/10
B
Teglstrup Hegn
HSOK
D-nat
6 / 10
Lystrup
Kildeholm OK
10/ 10
B
Melby Overdrev
Tisvilde Hegn OK
17 / 10
Gåsehusløb
Ravnsho1t
*** DSR ***
17 / 10
B
GanlØse Orned
Farum OK
31/10
DSR-klubmester Rude Skov
R.O.K.
07 / 11
Gåsehusløb
Ravnsho1t
*** DSR ***
14 / 11
Jættemil
Tokkekøb/ Høve1te
OK 73
28 / 11
Gåsehusløb
Ravnsholt
*** DSR ***
4 / 12
R o e r n e s
***
Mo t i o n s l ø b
***
19 / 12
Julekispus
Ravnsholt
*** DSR ***
Tilmelding:
Gåsehusløb:

MØdetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige lØb:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2 830 Vi rum

(14 dage før)

tlf. 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)
VM-sø1v til letvægts otteren.
'IhæIas Poulsen - det er ham med de største anobevægelser - vandt
sølv i Tjekkiet· med Jeppe Kollat, Jacob Meyer, Niels Henriksen,
Jobnny Bo,Eskild a,besen, Svend Blitskov & Bo Vestergaaro samt
stynnand: Stephen Masters. Roerne er fra : LYf1t!):Jy/KR/Odense/DSR/

Silkeborg/Bagsværd .
Foto : Bacher 93

Frivillighed, arbejdsordning, erfaringer, fremtid?

Forberedelse:
1:

I begyndelsen af januar 1994, bliver der gynmastik, to gange
om ugen.

2:

For at lærer farvandet at kende,
t e mpi.

roes Sjælland rundt i to

2a:

S tor Bededags ferien (torsdag den 28 a pril kl.17.00 til
s øndag den l. maj kl ca . 15.00).

2b :

I pi ns en , fr a fred a g den 20 maj kl . 17.00 til 2. pinsedag ,
mandag den 23. maj .

Hvi s d u v il være med til a t

r o,

eller være

stø tt e pæ-

ciCl~O~, så skriv d ig p å, med medlemsnummer , navn, adresse &
telef o nnummer, på li s ten i slyngelstuen.

Venlig hilsen
Med l em af bestyrelsen
&

Formand for materiale udvalget
Egon Bang Christens en

Frivillighed er et af de emner, jeg hyppigt har skrevet om her og talt om ved
givne lejligheder. Skal DSR være en
idrætsforening eller et kommercielt drevet "motionscenter"? Det ser for mig ud
som om svaret fra mange - alt for mange
- medlemmer er, at vi skal drive stedet
på frivillighed - fra alle de andre. Men,
helt ærligt; de andre er ved at blive
trætte af at opretholde din klub, således
at du kan forbruge den, når du finder det
belejligt.
Den aktuelle baggrund for at tage emnet
op, er at sæsonen er ved at være slut,
hvilket betyder, at materiellet, der har
været flittigt brugt med deraf følgende
slitage, skal sættes i stand, således at vi
også næste år har noget at ro i.
Til dette har vi i flere år haft en arbejdsordning, der gik ud på, at hvert medlem
ydede en arbejdsindsats svarende til 6
timers arbejde eller, hvis tiden absolut
ikke rakte til dette, betalte 350 kr. til
klubben. Efter min mening en rimelig
ordning, som vi da heller ikke har haft
mange protester imod . Der er blot en fejl
ved ordningen. Bestyrelsen (og dermed
klubben) har ingen reelle sanktionsmuligheder over for de medlemmer, der
blot ignorerer ordningen. Vi har godt
nok hvert år meddelt, at der var roforbud for de medlemmer, der ikke havde
opfyldt deres arbejdsordning, men ingen
af bestyrelsesmedlemmerne føler, at det
at tilbringe tiden ved pulten for at forhindre medlemmer i at ro er en rimelig
udnyttelse af den tid, de frivilligt lægger
i DSR's daglige drift.
Ser vi tilbage på det forløbne år, må det
konstateres, at billedet ikke er særligt
opmuntrende. Alt for mange unddrager
sig deres del af arbejdet. Dette lægger
naturligvis større byrder på de medlemmer, der føler, at den frivillige indsats er
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en naturlig del at det at dyrke roning. Vi
kan selvfølgelig altid diskutere, hvem der
er taberne i dette spil. Jeg er ikke i tvivl.
De medlemmer, der deltager i det daglige arbejde, og det er der heldigvis
mange, der gør, f!r en masse oplevelser
som del af et fællesskab, som de andre
må undvære.

Vi har i bestyrelsen følt, at det var tid til
at tage alvorligt fat på problemet. Den
mængde at arbejde, der skal udføres i en
så stor klub som DSR, er ved at overstige de frivilliges kræfter, hvorfor der
kun er to muligheder. Enten udvides
kredsen af frivillige deltagere eller også
må vi betale os fra det, der ikke nås.
Som en følge af disse overvejelser er
bestyrelsens oplæg til den kommende
generalforsamling, at arbejdsordningen i
vinter afskaffes og kontingentet hæves
med 10 kr. pr. måned. Dette giver os en
ekstra
kontingentindtægt
på små
100.000 kr., som vi så kan benytte til at
dække nogle af hullerne efter den
manglende frivillighed. Dette beløb er
langt fra stort nok til at erstatte medlemmernes frivillige arbejde, men vi håber
da også meget, at de der hidtil har deltaget fortsat vil gøre det, og at mange af
de nye vil slutte op om arbejdet. Skuffes
dette håb, ja så har vi jo vist vejen, vi
bliver nødt til at betræde.
Nok "dommedag" for denne gang. Lad
os prøve at se lidt positivt på bestyrelsens forslag. Meget af det arbejde, der
skal udføres for at fA klubben til at løbe
rundt, er ikke særligt spændende - og
vores medlemmer er ikke særlig gode til
at udføre det -. Det kunne jo godt være,
at vi var tjent med at betale os fra en del
af disse job og så lade frivilligheden
blomstre på de områder, hvor vi kan, og
hvor vi føler at arbejdet er givende. Tanken er jo ikke ny. Ingen ville vel forven-
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Generalforsamling i
Danske Studenters Roklub

Ugentlige aktiviteter
følg opslag vedr. gymnastik.

Mandage
Tirsdage

Onsdage

Torsdage

Fredage

klo
klo
klo
klo
klo
klo

17.00-18.30
18.30
18.45-20.15
20.15-21.30
17.00-1 . 30
18.30-20.00

1993

Gymnastik v/Asbjørn Torp
Baren åbner, aftensmad
Gymnastik v/Ulla Melamies
Tai Chi Chlian Kinesiske Le emsøvelser
Aerobics, Low Impact v Anne Mette
Aerobics, High Impact v/Anne-Mette

klo 17.00-18.00
kl. 18.00-19.30
kl. 19.30-21. 00
18.30
klo

Old Boys-Gymnastik v/Hanne Petersen
Gymnastik v/Hanne Petersen
Gymnastik v/Hanne Petersen

kl. 17. 30-19 . 00

Tai Chi Chlian, Kinesiske Legemsøvelser

fredag den 26. november kl. 20:00 DSR .
Dagsorden iflg. DSRs love:

Baren åbner, aftensmad

l) Aflæggelse af beretning
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
3) Valg af formand
4) Valg af kasserer
5) Valg af sekretær
6) Valg af materielforvalter
7) Valg af kaproningschef
8) Valg af instruktionsrochef
9) Valg af motionsrochef
10) Valg af langtursrochef
Il) Valg af hus forvalter
12) Valg af to revisorer
13) Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
14) Særlige forslag
15) Eventuelt

Dette var de foreløbige aktiviteter i dette efterår, men bliv ikke overrasket
hvis der dukker flere tilbud op. Hold øje med diverse opslag i DSR.

Kalender:
lørdag d. 30. oktober

Standerstrygning

fredag d. 19. november

Kaproermiddag

fredag d. 26. november

Generalforsamling

ad pkt.

2): Bestyrelsen foreslår, at det månedlige kontingent
for aktive medlemmer forhøjes med 10 kr., således
at det månedlige kontingent herefter udgØr 130 kr.
Bestyrelsen foreslår det månedlige kontingent for
aktive medlemmer under 20 år ansat til 60 kr.

Bestyrelsen genopstiller, og opstiller således

Nicolai Lindgreen
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ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

pkt.
3): Formand Henning Rasmussen
pkt.
4): Kasserer Johan Frydendahl
pkt.
5): Sekretær Nicolai Lindgreen
pkt.
6): Materielforvalter Egon Bang Christensen
pkt.
7): Kaproningschef Reiner Modest
pkt.
8): Instruktionsrochef Michael Hansen
pkt.
9): Motionsrochef Karen M. Madsen
pkt. 10): Langtursrochef Bente Kjøller
pkt. 11): Husforvalter Mogens Haut
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GENERALFORSAMLING

- ikke kun for generaler og

Tordenskjolds soldater
Datoen for årets generalforsamling er nu
fastsat til fredag d. 26. november 1993.

Mød op d. 26. november og få indflydelse
på de ting, der sker i din klub!

Jeg vil gerne gøre opmærksom på fristen
for forslag og kandidalemner til bestyrelsen til generalforsamlingen. Jf. §§ 8 &
9 i Lov for Danske Studenters Roklub skal
forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og kandidalemner fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest
30 dage før generalforsamlingen.

m. v. h.

Det vil sige, at forslag og kandidatemner
skal være bestyrelsen (formanden eller et
bestyrelsesmedlem) i hænde senest d. 27.
oktober 1993.

Karen M.H. Madsen

DEMENTI
Til den uforstående, desorienterede læser,

- "nej, der er altså ikke noget, der
hedder Rødovre Roklubl".
KM

MEDLEMSMØDE

Jeg vil opfordre medlemmerne til at benytte deres ret til at udøve indflydelse på
DSR via generalforsamlingen - klubbens
øverste myndighed.

Nye tilbud til DSR's medlemmer som et alternativ til
gymnastik og aerobic.
Dette er kinesiske legemsøvelser, der giver energi og
styrker helbred, stofskifte, smidighed, holdning, reaktionsevne, immunforsvar, syn og hørelse, fysisk og mental
styrke, koncentration og udholdenhed.
Det dyrkes dagligt af mange hundredtusinder kinesere.
Det dyrkes i stigende grad af amerikanere, englændere,
nordmænd, svenskere og danskere.
Det dyrkes af amerikanske roere.
Det dyrkes af undertegnede og, hvis du vil være med, også
af dig her i klubben.

Der har været en del kritik af bestyrelsens
arbejde . Nogen har antydet, at bestyrelsen
er for egenrådig og at beslutningerne tages
hen over hovedet på medlemmerne.
Hvis dette er tilfældet, skyldes det i høj
grad medlemmernes forsømmelser, når det
gælder at benytte generalforsamlingen til
det, den er beregnet til.

Det er for alle aldersklasser, fra 15 år og opefter.
Det er for mænd og kvinder, visse øvelser frarådes dog
gravide, men ellers ingen begrænsninger. Det er for
motionister og konkurrenceroere.

Når medlemmerne svigter deres mulighed
for at få direkte indflydelse på klubbens
ledelse, overlades beslutningskompetencen til de få!

Tirsdag ca kl. 20.15-21.30 og
fredag kl. 17.30-19.00
Vi starter fredag d. 1. oktober.

Det er ikke kun lovændringer, der kan behandles på generalforsamlingen. Alle emner kan debatteres. Emner, der egner sig til
en generalforsamling, kunne være; skal vi
have åbne bestyrelsesmøder?, hvad er klubbens målsætninger?, bestyrelsens opgaver
- såvel hele bestyrelsen, som det enkelte
bestyrelsesmedlem.

Mogens Haut

Poulsen & Pørneki:
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Tai Chi Chuan
Chi Gong
Zhan Zhuang eller
"standing like a. tree"

~kBmestre

i

toer uden.

7

I 1991 og 1992 vandt DSR mesterskabet i 4-åres inrigger hos kvinderne. I år havde
mestrene fordelt sig ud på to både, men man var langt fra sidste års storform. Selvom
begge mandskaber kvalificerede sig til finalen gennem formidagens indledende heats,
fik man ikke et ben til jorden overfor Vejles godt roende damer. I fjor bekndtgjorde
Vejles mandskab nemlig, at man i 1993 ville vinde mesterskabet, hvorefter jyderne
begyndte at træne særdeles målbevidst frem mod målet i år. DSRs to mandskaber var slet
ikke sarrrnenroede nok til at kunne gå ud og genvinde mesterskabet. Camilla Robde, Hette
Bacher, Berit Johnsen og Britta Jensen med cox. Karina Nielsen. måtte nøj~s med 4.
pladsen mens Susanne Agersnap, Camilla Riff Alexandersen, Dorthe LiIxIholm, Anne
RaHwssen & coxen N.N. blev nr. 5.
Hette Bloch, Rie Sørensen, Vibeke Østergaard & Lene Skov Andersson gav opvisning i
kvindernes dobbelt-firer. Hele 12 sekunders forspring var der ned til Lyngby
Dameroklubs to hold, mens et juniorhold fra Nykøbing F. sluttede løbet et halvt minut
efter. Det var Rie Sørensens første DM - og Lene Anderssons andet - den dag!
I fjor vandt DSR otterløbet i et tæt opløb foran KR.
I år blev vi en suveræn vinder i LEO - vor gule flagskib. De to øvrige mandskaber fra
KR og Lyngby fik intet at skulle have sagt overfor DSRs rugbrødsmotorer.
Mandskabet var: DlOOIaS Poulsen, Jens Chr. Pørneki, Søren Aa:mul, ~ten Tibian,
Hemring Juul, Jesper Engelbrecht, Hemring Bay & Henrik Hebsgaard samt Regitze Siggaard
som cox. Derved vandt også Henrik Hebsgaard sit første Danmarksmesterskab efter flere
år med gode nationale og færre internationale resultater bag sig.
Seks Danmarksmesterskaber til DSR i 1993 - og dermed mest vindende klub ved DM i år.
Henning Juul & Jesper Engelbrecht stod atter for en total triumf ved et DM. Tre
mesterskaber til hver - nøjagtig som i 1992. Imponerende.
Hos kvinderne kunne Mette Bloch og Lene Andersen brilliere med hver to DM-medaljer.

Hjelms.:jUn 93
Opvisning i T.8i

(hl.

Mette Bacher

tDIDISKE MESTRE OG

~

I DOBBELT-FIRER:

- I silende regn -

fv. Søren Arum.Il, Teis Hansen, Jesper FDgel.brecht og "kasketten" Henning Juul.

VM-BRONZE TIL DSRs HETIE BLOCH.
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Jens On:. Pørneki i firer uden, lagde ud med en 3. plads i indledende. Derefter vandt
danskerne opsamlingen i dagens bedste tid, men i semifinalen blev det til en 5. plads
og en tur i B-finalen. En 2. plads blev resultatet= en VM-nr. 8.

det mon gik ude i samfundet".
Hvis man har lyst til noget andet end en tur til Skovshoved eller
rundt i Havnen, kan en langtur anbefales - også til kaniner.

Henning .hrul, Jesper &!gelbrecht, Teis lIanBen & Søren AasIaJl, viste fornem roning i

indledende, hvor danskerne vandt i en temmelig hurtig tid men i semifinalen måtte DSRroerne nøjes med den noget ligegyldige fjerdeplads, hvilket var adgang til B-finalen.
Her viste holdet slet ikke de fine takter som vanlig og resultatet blev en 3. plads=
en samlet VM-9.plads.
Mette Bloch skulle som før nævnt forsøge at forsvare sin guldmedalje fra 1992.
Der blev lagt ud med en 2. plads i indledende og en sejr i semifinalen. Men også i
Mettes finale så det sort ud.
Den dygtige ropige kom ligesom letvægts otteren temmelig langsomt fra start og lå
længe blandt de sidste i løbet.
Det ligner slet ikke Mettes måde takle et løb på, så vi var flere der undrede os.
Hollandske Laurien Vermulst, der vandt i Luzern over Mette, lå på førstepladsen op til
1000 meter - her lå Mette bare på en 5. plads!
Men Canadas Michele Darwill fik på de sidste 500 meter roet sig op på l. pladsen, som
hun beholdt indtil mål. Ved 1500 meter havde Mette Bloch fået roet sig op på en 4.
plads og sandelig om hun ikke yderligere fik presset sig op og tog bronze.
Bagefter fik vi forklaringen på den langsomme udgangs far t. Mette fik mavekramper - og
så lige i en VM-finale!
TIl næste år må guldmedaljen gå til Mette, for gennem de sidste fire år har hun vundet
følgende: GULD-BRONZE-GULD-BRONZE ...

Turens slogan: "Så fik vi det overstået."

Thorkil Smitt (2047)
Fotos: Lars Bundesen

Danmark fik også en anden bronzevinder. Trine Hansen fra Sorø er den første dansker,
der har vundet VM-medalje i kvindernes single-sculler i den tunge klasse!
mRDISKE HESTEltSKAllEX D. 31. JULI PÅ BAGSV.mn

sø.

Regnen silede ned, da NH i roning blev afviklet for seniorerne. Stævnet blev en ren
opvisning fra dansk side, hvor DSR fik flere Nordiske Mestre.
DSRs Nordiske Mestre 1993.

Jens Chr. Pørneki i firer uden styrmand
Mette Bloch i single-sculler, letvægt.
Vibeke østergaard i dobbelt-sculler (tung).
Lene Skov Andersson i dobbelt-sculler (letv.)
Henning Juul i dobbelt-firer
Jesper Engelbrecht i dobbelt-firer
Teis Hansen i dobbelt-firer
Søren Aasmul i dobbelt-firer
Thomas PoulseL i otter

DANHARKSHESTERSEll. D. 11. SEPTEHBEll. PÅ SORØ S0.

DSRs roere mødte talstærkt frem til årets Danmarksmesterskaber, der blev afviklet på
Sorø Sø. Hovedparten af vore kaproere var kommet hjem fra VM få dage forinden og var
selvfølgelig i kanonform, men rart var det at se, at vi også valgte at deltage i
inriggerløbene .
Vi var repræsenteret af 36 roere og spændende var det at se, om vi atter kunne blive
mest vindende ved DM som i 1992.
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Sådan gik det DSRs kaproere i Holstebro og ved NM, VM og at ...

Mens landets bedste kaproere forberedte sig til VM forskellige steder rundt om i
Europa, valgte tre af DSRs kaproere at besøge Holstebro Regattaen. En fjerde roer
hængte på og det var Bertil fra Lyngby, mens Mette Bacher var bådtransportør og privat
chauffør, når roerne skulle køres til og fra robanen. Vi boede som sidst i en lille
hytte på campingpladsen overfor robanen, og det var rart at kunne opholde sig
indendøre fremfor i et koldt og klamt telt. Middagene indtog vi i en lækker italiensk
restaurant i selve Holstebro, hvor nabohuset var et kontorhus og hvor vi gjorde store
øjne den første gang, vi gik forbi, for på indgangsdørens skilt stod der: DSR - l.sal.
Måske vi har en filial der ?
Lørdag aften efter mørkets frembrud, fik vi den geniale ide at forsøge os med Minigolf
by Night. Da der ikke var nogen lamper på banen og da det til sidst blev begsort,
kunne vi dårlig finde ud af at ramme golfkuglen mens vi ligeledes måtte lytte os frem
til kuglens trillen. Behøver jeg at fortælle at der ikke blev: Hole in one!
Vi var dog ikke kun i Holstebro for at turnere i golf (galf ... ) - men der skulle også
roes - og det blev der.
Camilla Riff Alexandersen opnåede endda at vinde damernes single-scullerløb begge
dage, hvor lørdagens løb udløste en pæn check til klubben. Anders Brems forsøgte sig i
herrernes ditto, hvor det også blev til en check, men af en mindre værdi.
Vor ven Bertil, fik sandelig også en check med hjem - og da de tre første i løbene
tillige fik flotte blomsterbuketter ud over præmien, var bagruden på amerikanerbilen
fyldt godt op af velduftende blomster på hjemvejen.
Esben Jacobsen og Anders Brems forsøgte sig ligeledes i dobbelt-sculler. Da de to
roere havde valgt at prøve denne bådtype - men i letvægt til DM, Kunne man ligeså godt
prøve lykken. I Holstebro roede vore stadig tung klasse, hvor 1. pladsen blev erobret
af nogle store drenge fra det nordjyske men Esben & Anders blev nr. 2.
På færgen hjem var de sidste siddepladser i cafeteriaets legeland. De tre timers
sejlads blev brugt til at spise lasagne og diskutere de legende børns forskellige
former for motorik. Umiddelbart inden ankomsten til Kalundborg Rærgehavn blev
cafeteriaet nærmest omdannet til krigszone, hvor vi sad lige i skudlinjen.
En flok større vesterbro-unger med nogle "Brian-igen-igen"-lignende rødder som
anførere, havde fået den geniale ide at skyde mod hinanden med alle de små legebolde
på stedet.
Vi måtte dukke hovederne for ikke at blive ramt og som ventet var der selvfølgelig en
unge, der endte med at få en bold i øjet, hvorefter vedkommende stak i et gevaldigt
VRÆL! - Da forlod vi cafeteriaet!
JUNIOR-VM I NORGE d. 4.-8. AUG.
DSR fik udtaget en junior-roer til VM i Norge, der foregik på velkendte Årungen
udenfor Oslo.
Camilla Rohde var udtaget til at ro kombineret dobbelt-firer sammen med roere fra
Roskilde, Nykøbing F. og Saxkjøbing. Holdet havde gennem det meste af sæsonen roet i
Træningscenter Syd-Øst i Maribo og kom derefter på en 3 ugers træningslejr på Bagsværd
Sø i ugerne op til VM. Et par af pigerne var netop rykket op fra junior B-klassen,
mens Camilla er sidste års junior A-roer.
DANMARK var repræsenteret i pige single-sculler, -dobbelt-sculler og -dobbelt-firer,
drenge dobbelt-sculler, -toer uden, -dobbelt-firer og i otter.
Hele flokken sejlede derop med DFDSs luksusliner, hvor de altid så sultne unge
mennesker kastede sig hæmningsløse over det velbugnende tag-selv-bord.
Hele flokken boede på kollegiet: Pentagon, bare ti minutters buskørsel fra rabanen.
Forholdene var tilfredsstillende og i tilfælde af mangel på mad, havde danskerne
garderet sig ved at tage egen madmor med hjemmefra.
Camillas hold skulle møde ni andre nationer og lagde ud i indledende med at møde:
Polen, Japan, Rusland og Spanien. Danmark blev nr. 3 og skulle i opsamling.
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I opsamlingen skulle pigerne møde: Polen, Norge & Ungarn. Danmark blev nr. 3 og dermed
skulle Camilla og Co. i B-finalen.
I B-finalen møder danskerne Polen (endnu engang), Ukraine og Japan.
De ukrainske piger lægger ud som lyn og torden og beholder føringen helt op til 1500
meter. Danmark og Japan ligger og kæmper indædt side om side om 2.- og 3. pladsen.
Pludselig kan de ukrainske piger ikke mere. Man havde åbenbart lagt for hårdt ud.
Overraskende tager Japan føringen og kommer i mål en halv længde foran Danmark.
Camillas hold blev derved en samlet nr. 8 ved VM.
Efter det traditionelle tøjbytteri, afholdtes om aftenen en kæmpe udendørs roer-fest,
hvilket var en stor succes for de mange deltagere.
Tyskland var den helt store vinder ved VM, idet man vandt 12 ud af 14 mulige løb!
Vores naboer, Roforeningen KVI~opnåede overraskende en bronzemedalje i pigernes dobbelt-sculler med Sarah Lauritzen og Nanna Bjarnholt. Et stort tillykke til naboen - og
til træner: Carsten Hassing.
VM for seniorer, Roudnice, Tjekoslovakiet 4.-5. september.
DSR havde flere roere med ved VM. Mette Bloch skulle prøve at forsvare sit VM-guld i
letvægts single-sculler. Thomas Poulsen skulle ligeledes forsvare sit Verdensmesterskab i letvægts otter.
Ellers havde DSR følgende til start ved VM:
Lene Skov Andersson med Gerd Andersen, Middelfart i letvægts dobbelt-sculler.
Vibeke Østergaard var udtaget i kvindernes tunge dobbelt-sculler sammen med Ulla Fogh
fra Lyngby Dameroklub. Desværre måtte holdet opgive INDEN man overhovedet kom afsted
til VM. Under en træningslejr i Ratzeburg konstateredes det, at Ulla Fogh havde
pådraget sig et ribbensbrud.
Forskellige behandlingsformer blev afprøvet, men intet virkede efter hensigten. De to
stærke roere måtte skuffede rejse hjem. Tilbage for Vibeke var at træne frem mod DH!0V
Thomas Poulsen skulle som før nævnt ud at forsvare sin guldmedalje iletvægts
otteren.Chancerne var store, for otteren havde vundet ALT, hvad der var værd at vinde
inden VM - men måske kunne der dukke nogle overraskende gode hold op?
I herrernes tunge rækker var vi også fint med:
Jens Chr. Pørneki roede firer uden styrmand med tre gutter fra Silkeborg, Odense &
Holstebro.
Henning Juul, Jesper libgelbrecht, Teis Hansen og Søren AasoaJl var udtaget i dobbeltfirer.
Morten Tibian, dannede en dobbelt-sculler sammen med Peter Andersen, Bagsværd. Begge
skulle dog gå ind som reserveroere, hvis andre blev skadede eller syge.
Alle roerne blev indstalleret på et kollegium 50 kilometer fra robanen. Det kan nok
ikke undre, at de danske deltagere på et tidligt tidspunkt blev ret trætte af at køre
de mange kilometer på dårlige veje i bus.
Jeg glemmer helt at nævne, at Mette Bloch fandt på råd. Hun lod sig indkvartere i et
lille hyggeligt sted bag målområdet ved robanen - sådan!
Her skal kort gennemgås DSR-roernes oplevelser på VM-banen.
Lene Skov Andersson lagde fint ud med at vinde det indledende heat sammen med sin
makker, hvilket betød en direkte tur i finalen.
Lørdagens finale bød på en tyvstart, hvilket var temmelig ærgerligt for danskerne kom
rigtig godt fra start men måtte tilbage til start igen. Vor letvægtere kunne slet ikke
få det til at køre i omstarten og resultatet blev ærgerligt nok en 5. plads.
Thomas Poulsen og Co. kvalificerede sig direkte til finalen ved at vinde det
indledende løb.
I finalen kom danskerne temmelig langsomt ud af starthullet. Italienerne lagde ud som
lyn og torden og bevarede førstepladsen indtil 1000 meter - Danmark stadig nummer 5!
Canada, som vi ikke har stiftet bekendtskab med før i denne sæson, viste suveræn
roning på de sidste 1000 meter, hvor man gik i front. Danmark begyndte at æde sig op
gennem feltet og lå ved 1500 meter på 3. pladsen - en perfekt slutspurt betød at
danskerne fik knækket Italien og vandt sølv.

13

Langtur i

det sydfynske Øhav 10.-18. juli 1993

Rapport fra bagbords åre i

en toer med styrmand

Vi ankom 15 mik (en blanding af kaniner og mere garvede roere)
til Svendborg lØrdag eftermiddag og gik straks i
bådene,
hvorefter vi i lØbet af den næste uge gennemplØjede det sydfynske
øhav. Svendborg Roklub stillede sin hytte på SkarØ til disposition for fØrste overnatning, men de glade roere valgte allerede her
at starte op på lejrlivets glæder og gik i teltene.
Næste dag gik turen til Marstal, Ærø, hvor vi blæste inde og
måtte betale dyre penge til den rigtige campingplads, hvor vi
tilbragte de næste tre dage som turister i det eksotiske Marstal
samt ÆrØskøbing-museumsby.
Endelig på sØen igen onsdag satte vi kursen mod Langeland
efter en times roning var vandet pludselig ikke dybere, end at
måtte trække/skubbe bådene over en længere distance i rum sø.
virkelig besynderlig oplevelse. Der gik vi så på vandet som
anden en gjorde et andet sted i det mellemste Østen.

og
vi
En
en

på Drejø, hvor man måtte dukke sig for ikke at blive ramt af
Amors amoriner, overnattede vi på en primitiv teltplads beliggende tæt ved færgelejet, og næste dag et tilsvarende sted på
LyØ, den mest kuperede og måske den smukkeste af de mange Øer i
området.
på vej retur mod Svendborg slog vi lejr,ved Kidholm på det fynske
fastland, hvor vi nØd den sidste nat under lejrmæssige forhold.
Turens sidste aften/nat tilbragte vi med at se på Svendborg by
night.
Turen lededes på fortræffelig vis af vore fem fremragende styrmænd, Ole "Magic Boss" Kammersgaard, Susanne "Skipper" Agersnap,
Lars "Admiral" Bundesen, Thomas "Et-er-et-skib-at-føre-et-andeter-et-sØkort-at-læse" KjØller, og ikke mindst Inge Stenholt i PR
(som betyder "pæn robåd").
Det er et sociologisk eksperiment at tage på tur med 14 mennesker, du ikke kender, navnlig efter 25-30 km's roning, når bådene
skal losses og bæres op på land, når bagagen derefter skal bæres
frem og teltene slås op, og der til sidst skal laves mad over det
berØmmelige Trangia-køkken. Det er altid interessant at se, hvor
flinke folk er, når vi er trætte og sultne. Yommi, yommi !!
Vi var enormt heldige med vejret. Bortset fra de dage, hvor vi
var blæst inde i Marstal, havde vi godt vejr, øjensynligt samtidigt med, at det Øsede ned overalt i resten af landet. Jeg var så
solbrændt, da jeg kom hjem, at vennerne havde vanskeligt ved at
forstå, at det ikke var det græske Øhav, jeg havde besøgt.
Materielforval ter Egon udmærkede sig ved lynsnar reparation af et
sæde under frokostophold på Strynø, samt ved at udskifte tredje
bord i PR under sej lads. Til trods for, at vi sej lede under
fynske himmelstrØg, blev han ved med at fabulere om noget med
Sjælland. Han fik tilsagn om, at vi er mange, der godt vil være
med til at lave et rekordforsØg Flæskholm rundt 3 gange.
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At ro langt er hårdt, men når man nu skal Bove i telt, er det
dejligt at være så træt, Bom man er efter 25-30 km's roning.
Langtursroning er en dejlig form for ferie, så langt fra byens
stress og jag, at der på turen blev joket en del over, "hvordan

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at det regnede?
Vejret var ligeså fugtigt sam i Luzern, ved NM og VM osvosv.
Byens skoforhandlere kunne hurtigt melde ALT udsolgt i gummistøvler. Men r oerne kunne
ihvert fald ikke klage over uens bane forhold , for grundet den silende regn, var der
blikvand - hvilket føltes tungt - så der blev ikke ligefrem sat nogen banerekorder.
Få, modige provinsroere sov i TELT på græsplænen i Sorø, men københavnerne valgte
fornuftigt nok at tage dertil i en bus, der afgik fra Strandvænget tidligt lørdag
morgen.
Kulturminister Jytte Hilden åbnede stævnet og overrakte i sanme forbindelse
erkendtligheder til vore dygtige VM-roere.
Ministeren holdt stand i regnen i nogle timer, hvorefter hun tog videre til noget så
lækkert som at åbne et varmtvandsbassin! Heldige Jytte!
DSRs roere klarede tingene således:
~tte Bloch og Lene Andersson roede dobbel t-sculler (tung), som de vandt overlegent
med 7\ sekund.
Henning Juul & Jesper Engelbrecht var storfavoritter i herrernes dobbelt-sculler og de
skuffede bestemt heller ikke. Sejr som sidste år - i år med godt fem sekunder over to
andre hold.
Henning & Jesper, Teis & Søren fik sig en V.U.K.-medalje med hjem. Det er en "Vinder
Uden Kamp-medalje. Bare et enkelt hold var meldt til mod DSRs dobbelt-firer. Det andet
hold bestod iøvrigt af DSRs kaproningschef , Reiner Modest med sine tre veteran romakkere. Desværre måtte de gamle melde af grundet influenza, så vort mandskab fik et
temmeligt overkommeligt DM i dobbelt-fireren.
Teis Hansen & l'klrten Tibian mødte til start i hver sin single-sculler. Efter
indledende kom Morten Tibian i finalen, hvor det blev til en sjetteplads.
Birgitte Hanel & Regitze Siggard var med cox. Dorthe Lindholm tilmeldt i Z-åres inrigger. Det samme var sidste års mestre: Britta Jensen & Mette Bacher med Karina Nielsen
som cox. Sidstnævnte meldte af for at hellige sig fireren senete, tilbage blev Assens
med kendte Inger Pors som stroke og vore.
Hanel & Siggaard lagde ud i et for en inrigger forrygende tempo og førte gennem det
meste af løbet med en halv længde. Kort før mål satte Assens-roerne en gevaldig spurt
ind og overrumplede helt DSRs damer, der måtte nøjes med 2. pladsen.
Vibeke Østergaard & Camilla Riff var begge tilmeldt i single-sculler og skulle møde
VM-bronzevinder Trine Hansen, der var på hjemmebane. Vibeke fik nok noget overraskende
has på VM-roeren Gerd Andersen, fra Middelfart, der også deltog i løbet. DSR-roeren
tog sig derfor af 2. pladsen. Camilla Riff sluttede feltet et pænt stykke efter.
ThaDas Poulsen & Jens 0Jr. Pørneki skulle forsøge sig i toer uden styrmand. Pørneki
vandt mesterskabet i denne bådtype sidste år, dengang for Bagsværd. Da DSR ikke er i
besiddelse af en god toer uden, måtte man på lånemarkedet og det vistesig at være en
rigtig god løsning. Thomas & Jens Christilill vandt nemlig ganske overbevisende med 10\
sekund ned til nummer to. - Og så vidt det er blevet oplyst, er det 47 år siden DSR
sidst vandt DM i toer uden styrmand!
Vi havde sandelig også to hold til start i 4-åres inrigger, herrer.
Efter indledende kvalificerede: Jens Kovsted, Kasper l'klrtensen, Michael Stenholm,
Kasper Haagensen og cox. Troels Fleckenstein sig til finalen, der altid er en benhård
forestilling med nogle rigtig garvede mandskaber, der ror meget stærkt.
DSRs mandskab blev nr. 5, men var temmelig tæt på en 4. plads, som Struer tog sig af.
Anders Brems & Esben Bjørn Jacobsen forsøgte sig i år i letvægt s dobbelt-sculler . Bare
et enkelt andet mandskab mødte til start. Sidste års DM-vinder fra Middelfart er altid
godt roende - men fynboerne fik kam til deres hår, for sandelig om ikke Ander-s & Esben
fulgte Middelfart-roerne til dørs. Forskellen på de to hold i mål var så lille, at
vor" t .~ I'/}-,oer-e mente At DE havde vundet mesterskabet.
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Iljelmsjo 1993
Det er ved at blive en tradition, at jeg
arrangerer en tur til Hjelmsj6en, Sklnes Roddforbunds rostadion ved Orkelljunga 50 km fra
Helsingborg i retning mod Stockholm. Det er nu 3.
Ar og deltagerantallet har været stadigt stigende og
var i Ar 40 mIk-ere fordelt over 14 dage med
nogen sol, en del regn, lidt torden, men meget lidt
blæst.
FormAlet med turen er primært at lære at
ro sculler enten helt fra bunden eller at dygtiggøre
sig i delte. Desuden er der mulighed for at ro i
større outriggere, som normalt ikke er til rådighed
i Svane møllen. Vi havde således, ud over singlescullere, 3 dobbeltscullere, en treersculler og 2
firerscullere med, samt en otter og 4 kajakker. (En
firerscuIler kaldes normalt pli dansk en dobbeltfirer,
men det er ulogisk. Vi kunne også kalde det en
quadrosculler eller som svenskerne en scullerfirer.)
Kvaliteterne ved Hjelmsj6 er mange.
Romæssigt byder søen pli roligt vand uden gener af
dønninger, stående bølger, vandskiløbere og alt det
vi kender, som ofte gør scullerroning umulig eller
lidet tillokkende fra klubhuset. Dertil er faciliteterne og naturen ideel. Der er et stort hus med 20
køjepladser, opholdsstue med køkken og lV,
baderum og sauna. (Fjernsynet blev dog heldigvis
ikke tændt mere end en enkelt gang.) En del
foretrak dog at ligge i telt udenfor og oplevede
således mere af nattens regnvejr end resten, men
soveposer med mere blev hurtigt tørre i saunaen.
I begyndelsen målte vi dele søen med
nogle svenske juniorroere, der skulle til Juniorverdensmesterskab, og senere med det svenske
landshold, der skulle til Nordisk Mesterskab pli
Bagsværd. Det var nok så inspirerende at se
svenskerne, specielt trænede deres juniordobbeltfirer meget energisk og var godt roende. Især
deres opvarmning med roning pli fast sæde gjorde
et uudsletteligt indtryk med deres koncentration .
Det havde ellers været meningen, at det svenske
landshold skulle have boet pli Hj elmsj6, men det
kunne desværre for dem ikke lade sig gøre, da
DSR allerede havde booked sig ind. De boede så i
et kursuscenter i nærheden.
En del af os havde ikke i forvejen prøvet
at ro sculler, mens andre kun havde prøvet fA
gange. Andre havde ikke været ude i en sculler
siden de sidst var i Hjelmsjti, men alle blev
dygtigere. 8 fik således deres scullerret efter
tilfredsstillende roning og (k)æntringsprøve uden
dog at være helt udlærte, mens andre knap nåede
så langt, men var ligeved.
De, der havde prøvet før, opnåede nye
færdigheder, men erkendte også enkelte mangler.
Anders Grøn største gevinst er, at han nu kan ro
lige på banen, mens Anders Føyn havde visse
problemer med syre eller spændinger i underarmen .
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Han mente nok det var, fordi han roede så stærkt,
men var dog ikke helt sikker.
Gorm, der er trofast deltager, prøvede at
vise, hvor elegant han kunne konune i land fra en
sculler. Det elegante mislykkedes nu lidt, for
pludselig lA han i vandet og sculleren med bunden
i vejret. Thomas lavede også en ufrivillig kæntring,
da han efter netop erhvervet scullerret skulle vise,
hvor langt han kunne konune frem pli sædet.
Thomas gjorde sig ellers bemærket ved at tilbringe
ca 50% af tiden i vandet, der efter min mening slet
ikke var varmt nok til den slags udskejelser.
Peter K1ug viste sine indtil da skjulte
evner i kajak; det var som om han var født med en
kajak. Han største cirkusnummer var dog opvisning
i at stå pli hovedet i en sculler.
Enkelte kajakentusiaster fik lov at prøve
en svensk piges superkajak, som hun mestrede
uden mindste slinger. Men det blev nogen forbavsende korte ture, under en meter fra pontonen
valgte de at svømme i stedet for at ro kajakken.
Det sværeste for nye i scuUer er nok at
slappe af. De fleste holder krampagtigt fast pli
årerne og er derfor ikke i stand til dreje dem let
under fremstrækket med det resultat, at Arerne
kommer skævt i vandet, graver og giver ubalance.
I afslutningen af taget skal årerne, nAr de skives,
nærmest trille frem i bAnden ud i fingerspidserne,
mens man rener knoerne ud, mens hlndleddet ikke
bøjes ret meget bagud. NAr denne teknik erkendes
og indarbejdes bliver det hele meget lettere, og det
samme gælder iøvrigt også, nAr man ror med en
Are.
Det var selvfølgelig ikke roning alt
sammen, det var også indkøb, madlavning, rengøring, aften hygge, minigolf, gA- og løbeture. Selv
var jeg ude pli nogle friske cykelture sammen med
min datter Kristine. Der er nogle seje bakker i
Sverige; men de gAr også nedad, så 21 gear på
cyklen er slet ikke for meget.
En enkelt aften snusede vi til Tai Chi
Chiian og Chi Gong, og det vil ikke undre mig om
der er interesse for disse østerlandske discipliner til
vinter som endnu et tilbud udover gymnastik og
aerobic.
Vi havde også en smagsprøve på Chinese
school for at lære et citat af Kapt. Jespersen, der i
radioens barndom var kendt i hele landet for sin
morgengymnastik:

GOD START
Husforvalterens brok

GOD PLADS!
GOD TID

GOD-MORGENMOTION
Mens lyset bryder frem over Sundet og
havnen vågner, hygger vi os med en stille
og rolig gang gymnastik, bader og de, der
har lyst, går i sauna - mødes bagefter på
verandaen til kaffe/te og morgenbrød. Skal
du først møde kl. ~9 eller har du fri, så er
det en fed måde at starte dagen på - afslappet frisk og i godt humør møder du
resten af verden. Prøv det - men pas på !
Når dørst det er blevet en vane, kan du slet
ikke undvære det.

TIRSDAGE OG TORSDAGE
KL. 07.00
Hilsen Hanne & Asbjørn

I de gode gamle dage så man på
offentlige steder opslag om at lade være
med at spytte på gulvet. Det er meget lang
tid siden, og ingen i dag forestiller sig at
lignende opslag er nødvendige.
MeD, der er opstået en kedelig
vane blandt nogle af medlemmerne med at
spytte tyggegummi på gulvet. Det er sket
flere gange i salen og i køkkenet, og det er
sket adskillige gange i saunaen og i forrummet til samme.
Jeg synes, det er uhygiejnisk og i
allerhøjeste grad u~tetisk, og det er uhyre
svært at fjerne igen. Indtil nu har min
dovenskab forhindret mig i at gerne disse
udtrådte plamager af klæbrig masse.
Og så til øldrikkerne i saunaen, det
er helt i orden, men venligst fjern de tomme flasker, og lad være med at smide
kapsler på gulvet. Og videre til rosinspisere, hvis du taber en rosin pA gulvet, så
saml den op.
Når jeg nu er i gang, ja så kan jeg
daglig samle toiletpapir og brugte papirhåndklæder op fra gulvet. Jeg synes det ser
sjusket ud med 'denne gulvdekoration, men
du har måske en anden mening. Lad bladets læsere høre din mening.

Mogens Haut

"Modstandsløs given efter for primitive tilbøjeligheder kan føre til forfald, legemligt såvel som åndeligt."
Mogens Ham
lilla Fogb, Lyngby DlDeroklub & Vibeke Østergaard, OOR

vandt BUVeriBlt dobbelt-sculler ved NM på

Bagsværo Sø.
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Nyt fra bestyrelsen

Rundvisning på Holmen
Lørdag morgen d. 14.8. drog ca. 25 DSR-roere i dejligt solskin
mod Holmen med det formål at blive vist rundt på dette sted - et
af de mest historiske i KØbenhavn. Baggrunden for rundvisningen,
som var arrangeret af Steen Haugaard, var, at Holmen nu ikke
længere er hovedkvarter for den danske flåde, hvilket betyder, at
en del af området skal overgå til civile formål. Det varer
således nok ikke længe, iden området forandrer udseende, med nyt
byggeri m.v.
Det er i hØj grad en epoke, der er forbi, idet København har
været flådens hovedkvarter siden Absalons tid. Flåden er nu
udflyttet til KorsØr og Frederikshavn.
Ved ankomsten blev vi modtaget af kommandØrkaptajn Preben Groth,
der i de følgende ca. 3 timer gaven interessant gennemgang af
flådens og Holmens begivenhedsrige historie med tilhørende
rundvisning på området. Bl.a. var vi oppe i mastekranen, hvorfra
man har en dejlig udsigt mod det centrale KØbenhavn.
Efter rundvisningen fik vi lov at spise vores frokost på
batteriet Sixtus under rigets flag - en oplevelse, der sandelig
ikke er enhver forundt, da der ikke er offentlig adgang til
stedet.

DSRs bestyrelse holdt ordinært bestyrelsesmøde den 3. august.
Fra dette møde kan det bl.a. refereres,
at vi nu er ca. 900 betalende aktive medlemmer,
at vi i år vil lade sæsonen vare oktober måned med,
at langtursret er tildelt Britta Kvist Hansen og Thomas Kjøller,
at vi på baggrund af en henvendelse fra Dansk Røde Kors har erklæret os villige til at modtage et antal unge asylsøgere fra det
tidligere Jugoslavien som medlemmer på sædvanlige vilkår, og
at det besluttedes at aflyse Studentermatchen i år, da det ikke
har kunnet nås at foretage tilstrækkelige forberedelser til, at
matchen ville kunne afvikles på en måde som kunne passes ind i
Havneugens program, bl.a. i betragtning af, at vi må konstatere, at det forhåndenværende materiel ikke er tilfredsstillende.
I øvrigt henvises der til aktivitetskalenderen andetsteds i bladet
samt til det officielle mødereferat, som vil blive ophængt i klubben.

Lars Bundesen

Nicolai Lindgreen

"UP FROM THE
NETHERLANDS '"

"Lets go rowing in København l"

Actually everything was very strange for
us: The big ships, the sun on the sea, the
sauna, the power-room and the balletroom. Every day we had a full schedule.
Some days we went rowing and other days
we went to the Centre of Kæbønhåvn.
On saturday we enjoyed the sights of Københ1\vn and in the evening we saw yaur
beautifull Tivoli.

Lotte, a member of the team, began a
correspondence with your rowing-club.
Her "farmor" looked for the adress. And,
yes, il was Oll. Dur joke became realit y....

The best experience, per haps, was to see
Cøpenhagen by moonlight. Dne af the
members invited us to join with the rowing
through Copenhagen by night. We screamed everytime a hoovercraft passed us.

10-8-93
In the beginning (when we were having a
trainings-weekend) it was just a joke'

6

We arrived in Kopenhagen on the fifth of
august, and we were amazed: What a
beautifull, big rowing-clubl We couldn't
wait to go rowing. At 8.30 a.m. we were
out on the water! It was very strange for us
to row on such a big water, beeause ususally we row on a small canal in Utrecht.

So our joke became areality, it was very
great.You've been very kind to us. Thanks
for all. Yuo're welcome in Utrecht.
Alle (m)acht(ig) knachtig
A.U.S.R. Drea - Utrecht
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Sjælland rundt:
te, at DSR's medlemmer klarede den
daglige rengøring af bygningen. Det har
vi betalt i mange år. Andre opgaver bliver også løst professionelt idag. Madlavning på de store aktivitetsaftener
foregår ved betalt hjælp, da vi har indset,
at bespisningen af 60 - 70 mennesker pr.
aften ikke med rimelighed kan løses ved
en frivillig indsats. Også de større reparationer af både og hus sker ved hjælp af
professionel arbejdskraft.
Mit personlige bud på fremtiden er, at vi
i stigende omfang vil finde områder,

hvor alle er bedst tjent med,om hvilke
medlemmerne med udbytte, både personligt og for klubben, kan samles. Jeg
tror at frivillighed trives bedst på en god
og velfungerende baggrund.
Jeg ser altså ikke bestyrelsens oplæg
som et skridt hen mod "DSR som fittnes-center", men et skridt i retning af et
sted, hvor det vil være lettere at yde en
frivillig indsats. jeg håber, at se rigtig
mange af jer til generalforsamlingen den
26. november for på denne måde at få en
tilbagemelding på oplægget.
Nu er der jo længe til generalforsamlingen, og der er meget, der skal gøres i
den mellemliggende tid. Lad mig blot
nævne nogle få ting:
Bådklargøringen skal igang. Bådene
er slidt voldsomt efter sæsonen, hvor
der har været en meget stor aktivitet,
hvilket godt kan ses på bådene.
Vi skal have bemandet baren på aktivitetsaftenerne. Her er et job, hvor
du får en mulighed for virkelig at lære mange mennesker at kende. Dette
vil absolut ikke skade dine chancer
for at finde romakkere til turene i
den kommende sæson.
•

"festudvalg"- Har du lyst til at deltage i arrangementet af disse, så kom
frem af busken! På dette område
hjælper vi også lidt til med lidt professionel hjælp, således at det at arrangere en fest, hvis man er nogle
stykker om det, er en overkommelig
opgave.
Redaktionen mangler skrivelystne
medlemmer, og sådanne skulle vel
ikke være umulige at finde i en studenterroklub?
Prøv engang at overveje, hvor du bedst
kan bruge dine kræfter for at fA DSR til
at fungere. Og når du har gjort dig dine
overvejelser, så tag kontakt med mig.
Jeg er meget ofte at finde i klubben, og
jeg kan love dig at jeg ved, hvorledes du
får netop de rigtige kontakter.
Med et stille håb om at dette har sat
nogle tanker igang, ser jeg fem til at
blive bestormet af medlemmer, der stadig ønsker en klub, hvor frivillighed er
det bærende element i den daglige drift.

Danske Studenters Roklub , mandag aften den 16. august 1993.
Danske Studenters Roklub, er en roklub, hvori motionister, mellem
15 & 91 år, dyrker roning på forskellige niveauer .
Ang:

Optagelse i Guinness Rekordbog.

Vedr :

Verdens

rekord.

Sjælland rundt i 4-åres inrigger (robåd).
Distance: 496 km.
Følgende rekorder, der forventes at blive sat er:
Tid:

47 timer, 59 minutter & 60 sekunder (under to døgn).

Rotag:

230 . 400 for hele besætningen.
11.520 for det enkelte besætnings medlem.

Nuværende rekord:
49 timer, 49 minutter & 40 sekunder.
Rotag:

Ikke opgivet.

Tidspunktet
Henning

for rekordforsøget :

Fra fredag den 24. juni klokken 15.00 til søndag den 26.
juni, klokken 15.00.
Betingelser der skal opfyldes, for at slå rekorden:
1:

DFfRs (DanSk Forenings f. Rosport)'s langturs reglement
skal overholdes . (Maksimalt 2000 meter fra land).

2:

Der må deltage 22 K/M roer. (4 bådhold & to i reserver).

3:

Båden må bæres over tangen,
Fjord.

4:

Ved besætnings skift,
fødder.

Næs

Puller,

ved Kalundborg

må den nye besætning ikke få våde

Der skal holdes fester - helst mange i løbet af vinteren. Vi mangler et
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er: fredag d. 15. oktober-

ADRESSELISTE
Frivil.lighed, arbejdsordning, erfaringer, fremtid? - Leder v. Formanden

Indkaldelse til Generalforsamling 1993 i DSR
Rundvisning på Holmen v. Lars bxlesen

THi Chi CIDan, Kineserier i DSR - Legemsøvelser

HjelmsjH 1993, v. 'l>gens Haut
Langtur i det sydfynske øhav v. Thorkil

~tt

Holstebro, NM, VM & Nt - Kaproning v/Mette Bacher

8. 3-4
8.
5
8.
6
8.
7
8. 8-9
8.1Or11

8.12-16

God-morgen-motiOll v/Hanne & Asbjørn

s.

17

Generalforsamling - ikke kun for generaler ... v/Karen Madsen
Nyt fra bestyrelsen m.m.v/Nicolai Lindgreen

8.
8.

18
19

Ugentlige aktiviteter v/Nicolai Lindgreen

s.

20

Sjælland Rundt v/Egon Bang Christensen

8.21-22

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale Indmeldelses-gnuI\Orl. uerre
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 vII 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 DSR's girokonto nr. SOO 34 66 samt ved at anføre
"udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen) . Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted
og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontlngentopkrævningskortene
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 vII først finde sted ved en restance svarende til 'h 1 års kontingent og restancen vII om nødvendigt blive Inddraget ved incasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20
Telefon (Køkken og Kontor) : 39 29 63 26
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 18 58 I l
<II
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Formand

Kasserer

Sekretær

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

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 128B 5.tv
2100 København ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej 14A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 København ø
35 26 69 85

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

Lanqtursrochef

Kontinqentkasserer

Kaproningsudvalq

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 København ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

KØgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 KØbenhavn ø
39 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
Drejøg.26 F,ljl.302
2100 KØbenhavn ø.
39 27 21 07

ORIENTERINGS SEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

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

Vibeke Jansen
Borgervænget 78, st
2100 København ø
31 18 47 80
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Orienteringsløb 1993
Løbstyge

Arrangør

14/11
Jættemil
TOkkekøb/Høvelte
OK 73
28/11
Gåsehusløb
Ravnsholt
*** DSR ***
4/12
***
R o e r n e s
Mo t i o n s l ø b
***
19/12
Gåsehusløb
Ravnsholt
*** DSR ***
Tilmelding:
Gåsehusløb:

Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 virum

(14 dage før)

tIL 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

De første både er vaskede og klar til en kærlig behandling

MERE ERGOMETER

MERE ERGOMETER

MERE ERGOMETER

MERE ERGOMETER

MERE ERGOMETER

Vinterroning - Ombygninger.
X-MAS RACE I DSR.
Tid og sted: Danske Studenters Roklub, lørdag d. 18. december 1993, kl. IO.DO.
Arrangementskomite: Mette Bacher & Lillian Bruhn, Københavnskredsens Kaproningsudv.
Klasser: Alle 24 klasser nævnt i DFfRs reglement samt en hold-kap over 4 x 500 m.
Anmeldelsesgebyr: 25,- pc. deltager.
Tilmelding: Tilmelding senest lørdag d. 4. december kl. 12.00 til Mette Bacher,
Borgskrivervej 9, 2. th. 2400 København NV
Proæmier: Julegaver og masser af søde sager!
Andet: Der afholdes roerfest lørdag aften.
Kontaktpersoner : Hette Bacher, tlf. 35 82 24 88 eller Lillian Brulm, 44 44 21 92.

III t«lGm AF DSRs MEDLEHfEX

~

I AT. DELTAGE I DE TRE INDFNDØRS

vend dig til et bestyrelsesmedlem og få
klarhed i stedet for at eksperimentere.

Sæsonen 1993 er nu officielt slut. Standeren er strøget, og for de fleste er det hermed slut med roningen for i år. Der er
imidlertid stadig mulighed for at komme
på vandet. Mange dage i efteråret og vinteren byder stadigvæk på vejrforhold, så
det er muligt at ro, forudsat at man klæder
sig på efter årstiden. Jeg vil derfor her
kort gennemgå reglerne for vinterroning,
da der øjensynligt hersker lidt usikkerhed
om disse.

De, der til daglig færdes i klubhuset, vil
have bemærket, at festsalen er under
istandgørelse. Vi forventer, at den vil
fremtræde i sin nye skikkelse i løbet af få
uger. istandgørelsen omfatter udskiftning
af loftet, opsætning af nyt lys med Iysdæmpning og maling af såvel loft som
vægge. Dette har været et ønske i mange
år, og det var derfor en stor glæde, at vi
har fået tilsagn fra Krista og Viggo Pedersens Fond om at dække omkostningerne
ved dette projekt.

For roning inrigget materiel gælder de
normale regler, dvs. der skal være en
styrmand i båden og roerne skal have roret. Herudover kræves at roning foregår i
dagslys, hvilket nok for de fleste vil betyde, at aktiviteten er begrænset til \ørdag/søndag. Man skal medbringe redningsveste, hvoraf der findes to typer i
klubben, nemlig de traditionelle "Strokeveste" og de oppustelige veste. De sidste
er nok at foretrække, hvis man ønsker at
have vesten på under turen, hvilket jeg vil
anbefale. Herudover skal man følge kysten så nær som muligt. Dette sidste krav
er helt i overensstemmelse med kravet
om, at mandskabet skal kunne bjærge sig i
land, hvis uheldet er ude. Ellers er der ingen restriktioner.

~,

DA RET HElWFl'IDELSE TIL MEITE BI\CIIlll, enten i DSR eller pr. tlf. 35 82 24 88 for
yderligere informationer og tilmeldinger.

-'

Det er klart, at istandgørelsen har betydet
og også i den nærmeste fremtid vil betyde
nogle gener for den daglige aktivitet, men
jeg tror I vil give mig ret i, at det har
været det værd, når I ser det færdige resultat. Jeg glæder mig i hvert fald til at
holde årets generalforsamling i den "nye"
festsal .
Også et andet projekt, der har været diskuteret en :lel, nemlig opførelsen af et
skur til vores kajakker, vil blive realiseret i
den kommende tid . Materialerne er ankommet, så vi kan gå igang, når festsalen
er færdig. Dette skulle betyde bedre plads
til vores andet materiel i bådehallen, hvilket absolut er tiltrængt.

For andre bådtyper, dvs. scullere og kajakker, gælder at roeren enten skal være
iført redningsvest og have følge af enten
en motorbåd eller en inrigger, eller at roeren er iført både våd dragt og redningsvest.

Vi har i mange år ønsket at disponere
over DSR's Bådeværft. Det er den lange
bygning, der deler væg med motionsrummet mod syd. Dette sker nu. Pr. den l. januar fraflytter den nuværende lejer og
DSR overtager lejemålet. Det er planen at
vores bådemand, Kim, skal flytte ind i
værftets lokaler, efter at disse er blevet sat
i stand. Også dette vil give ekstra plads i
bådehallen.

For kaproere, der træner på Bagsværd Sø,
fastsætter kaproningschefen de regler, der
gælder, individuelt for den enkelte roer
baseret på dennes erfaring og kunnen.
Træner kaproere fra klubhuset i Strandvænget, gælder de samme regler som for
alle andre.

Glimt fra årets Bymatch i GrUnau, der afvikledes under perfekte forhold.
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Husk generalforsamlingen den 26. november!

Jeg håber, at dette giver klarhed over
reglerne. Har du spørgsmål vedrørende
reglerne eller disses fortolkning, så hen-

Henning

3

VINTERFANTASIER

lanterner til rådighed har vist sig at være
upraktisk. En elektrisk lanterne kræver
meget vedligeholdelse og udvikler rust i de
strømførende dele, hvis man ikke behandler
den som sin egen.

Det er i den kolde halvdel af året, at de
vilde planer lægges.

Er der nogen, der ved, hvor langt de driftssikre flagermuslygter kan ses ?

Ved klubaftener, over et måltid varm mad
efter gymnastikken, ved bådklargøringen og
den efterfølgende kaffe med brød, i Gåsehuset efter en lang løbetur i Ravnsholt
Skovs mere eksotiske kroge og i det hele
taget mens vi venter på, at det bliver lyst
nok og varmt nok, til at det er sikkert og
behageligt at "gå på vandet",

Langture: For ikke så mange år siden var
det vistnok praksis at ro langtursbåde rundt
i svenske og finske skærgårde med følgeton-både. Svante har været med til forskelligt i sin karriere. Da vi så småt er
begyndt at udforske floderne i Øst- og
Centraleuropa, er det nærliggende at lege
med tanken om ruten København-Helsingør-Helsingborg- Falsterbo- KarlskronaStockholm-(Færge)-Mariehamn-ÅboHelsingfors-Sankt Petersborg- og derefter
ad spændende floder og kanaler "bagom"
ned til Polen/fyskland, ud igen til Østersøen, Rostock, Wismar, Kiel, Flensborg og
nordpå forbi Fyn, med trailer over Storebælt og endelig den ene eller anden vej
rundt om Sjælland. Vi har før haft en
glasfiberbåd ude i 2 - 3 år og med den
beskrevne rute vil transportomkostningeme
for båd og skiftende besætninger være
passende for en klub, der søger at tilbyde
billige studenterferier.

Der er nok af emner at få vendt i det polytekniske/akademiske miljø,
F. eks. burde man kunne få nogle interessante betragtninger ud af at sammenholde
udviklingen i klubbens medlemstal (fra ca.
400 til ca. 900 inden for de sidste 5 år)
med den øgede grad af lønnet assistance til
klubbens drift. Udover de mange gymnastiktimer betaler vi for køkkenarbejdet.
Naturligvis betaler vi også for bådebyggeren og måske snart også for bådsliberiet
om vinteren.
Samtidig kan man se, at det bliver stadig
sværere at få gamle, garvede igangsættere
til at stille op til bestyrelsen. Måske bliver
det næste om ikke lønnede bestyrelsesposter, så lønnede rovagter, instruktører og
informations-medarbejdere.

Hvorfor roes der ikke mere universitetsmatcher mellem landets 5 universitetsbyer?
Så vidt vides er der da roklubber også i
Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg ?
Gider de andre ikke kaproning ?

I hvert fald bliver det stadigt sværere for os
amatører at klare den daglige drift af en
klub med støt stigende medlemstal.

Hvor skal DSRs næste klubhus ligge? Når
den famøse Gittervej bliver åbnet, bliver
det da ikke til at komme herud og nu har
vi også ligget samme sted i over SO år. Det
er længere end nogen sinde før.

Diskussionen bør gå på det evige paradoks:
Hvorfor har roklubber altid for få penge
uanset antallet af medlemmer?

Dette er blot nogle af mine strøtanker. Er
der nogle, der vil komme med flere eller
kommentere konstruktivt, står bladets
spalter åbne.

Skal det være en tvungen styrmandspligt
altid at medbringe egen lanterne (Hvidt lys
synligt 36(f rundt i 2 sømiis afstand).
Sæsonens forsøg med at stille klubbens

Ole Secher in memoriam
Ole er ikke mere . Han døde i torsdags, 75 år gammel. Han er altså født
i 1918. Hans ungdomsår falder midt i 30'erne, da han roede i DSR, den
klub, som hans fader, professor Knud Secher og vor mæcen Herman
Ree i 1917 havde skabt ved sammenslutning af Akademisk Roklub og
Polyteknisk Roklub. Det var lykkelige år med gode kammerater. Blandt
disse var Erik og Henry Kiersgaard. Dem nævner jeg særskilt, fordi Ole
blev gift med deres Søster Lili. Lykken blev brat afbrudt af krigen. Ole
gik straks ind i modstandsbevægelsen. Hans holdning er udtrykt i titlen
på han bog om kammeraterne, der døde i krigen "Hvis et folk ville~e".,
Ole Se cher kom igennem krigens år, og så måtte han tage fat pa SIt
medicinske studium, og senere hellige sig sin løbebane som mediciner.
Det blev inden for anæsthesi-området. Ole blev overlæge og så professor. Men ved siden af varetog han utallige hverv og opgaver. Utroligt,
hvad han nåede - også færden med "Jutlandia" til Korea.
Roning blev der ikke megen tid til, men Ole kom til generalforsaml~
gerne i klubben. Når generalforsamlingens dagsorde~ var udtømt, ~leJe
de Ole at bede om ordet og så gnistrede vid og same. Der var bId og
hug i, hvad han førte frem .
Vi kender ham også fra generalforsamlinger i klubbens "Venner" . Ole
var en stridsmand, men også en god og trofast kammerat.
Ved Oles båre i kapellet på Mariebjerg Kirkegård talte en af kammeraterne fra frihedskampen, overlæge Jørgen Røjel. Forbavsende, at han
kunne huske alle enkelthederne (i store træk) af Oles løbebane som
mediciner, men endnu mere forbavsende, at Ole havde nået alt det, Jørgen fortalte om.
Den norske digter Nordahl Grieg har skrevet et digt om "livets nestbeste mænd" - dem, der overlever, medens de bedste dør i
frihedskampen .
Nordahl Griegs ord passer ikke på Ole Secher. Ole Secher overlevede
krigen, men han hørte til de bedste mænd.
Ved båren udtalte Jørgen Røjel: Æret være Oles minde.
Vi i DSR vil ikke glemme Ole.
Hellmut Møhring-Andersen, en ven.

Bjarne Engell
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Carsten Hassing, træner i KVIK & Lillian
Bruhn, Københavnskredsens Kaproningsudvalg, var vores makkere og idet vi tog
det første tag på vej til start, sparkede
Carsten Hassing spændholtet ud. Mens han
satte det på plads igen, måtte vi andre ro
halve tag ud mod starten, hvor tre hold lå
og ventede. Vi nåede derfor hverken at ro
hele tag eller en prøvestart inden selve
starten gik.

når man er i Berlin for første gang.
Størst indtryk på alle gjorde nok Checkpoint Charlie Museet. Her vises der både i
form af billeder og film , hvor opfindsomme
østtyskerne var, når man skulle flygte over
til vesten.
Inden afgangen til robanen kunne vi lige nå
at købe de sædvanlige mere eller mindre
rædselsfulde souvenirs, som udlændinge
står og faldbyder udenfor museet. Den med
afhuggede stykker af Berlinmuren troede vi
ikke rigtig på. Måske for to år siden, men
nu? En købte sig et lommeur. Kasper fik
en lækker kaninskinds-russerkosakhue med
stort hammer og sejl- emblem med hjem.
Undertegnede skorede en miniature Trabi
mit Katalysator - hver sin smag.

Vi blev enige om "Tre tag over spændholterne" og så derudad.
Lillian & undertegnede havde nok ikke
regnet med, at stroken lagde ud i tempo
fyrre - men det gjorde han sandelig. Godt
at løbet kun var en 500 meter spurt. Hurtigt
fik vi has på Ziirich (der var et herrehold !)
samt Berlin. Et hold fra Hamburg havde
fået lov at være med og det var dem eller
os!

Til næste år foregår Bymatchen i Ziirich,
men det er nok tvivlsomt, om DSR får
nogle juniorer med til denne årligt tilbagevendende dyst.

DYT sagde det! Vi regnede bestemt med at
Hamburg havde vundet knebent, men til
vores store glæde stod der KOPENHAGEN
øverst på lystavlen og den hurtige tid:
1.29.69!

Mette Bacher.

Stillingsannonce
DSR mangler et byggeudvalg, husudvalg, husvedligeholdelsesudvalg eller noget i den
retning, som kan bistå bestyrelsen 'led husforvalteren med inspiration, gode ideer og konkrete
projekter til den stadige proces med at holde klubhuset i en funktionsmæssig stand.
Til dette udvalg, som ikke skal være stort, søges derfor

arkitekter, indretningsarkitekter og eventuelt designere,
helst med erfaring, god materiale:<undskab og sans for farver. Arbejdet er u lønnet, det er
lysten, der skal drive værket.
Klubhuset er i løbet af de seneste år blevet istandsat på flere væsentlige punkter, især
på 1.sal med nyt køkken og istand,ættelse af veranda, indgangsparti med trappe og foyer og
nu senest festsalens renovering, som netop er under udførelse.
Men der mangler meget endnu. Toiletterne på 1. sal skal gøres i stand, og i den
nederste etage har der været sprede ønsker om istandsættelse af omklædningsrum, specielt
damernes, og nogle har også nævnt baderummene. Som mangeårigt medlem er jeg levet så
meget ind i huset, at jeg kan lide det, som det er, og ønsker derfor ikke de store omvæltninger. På den anden side må jeg også erkende, at enkelte ting måske kan indrettes bedre,
og her vil jeg godt have assistance af kompetente folk.
Hvis du hører til denne katerogi og har lyst til at deltage i løsning af ovenstående
opgaver, så er chancen der nu . Det kan blive dit bidrag i den frivillige eller tvungne
arbejdsordning.
Ansøgning med cv indsendes snarest til undertegnede, men mindre kan også gøre det.
Mogens Haut
Husforvalter

G0TA ELV
RODDEN - IGEN!

Dommerne med Kbh. Kredsens formandinde
i spidsen måtte kigge på målfotoet en
ekstra gang for at se HVEM, der havde
vundet. ]OW - den var god nok!

SVERIGESTUR

Det kan nok ikke komme som den helt
store overraskelse for nogen, at DSR havde
nogle kvindelige roere med i et af verdens
hårdeste otterløb.

De tyske arrangører holdt en rigtig god fest
for roerne om aftenen, og SOm det altid
viser sig, når det er teenagerne, der er
afsted, så var det åbenbart temmelig svært
for dem at komme ud på dansegulvet. Med
den rette pædagogiske sans viste madmor'en på stedet, hvordan man takler sådan
en situation. Iført sorte trompet bukser, højhælede sko og smøg i den ene hånd tog
hun sig et par soloture ude på det store
dansegulv. Og efter fem minutter - vum
- korn der også gang i de unge.

Reserver 21.-23.1 1994

For har man prøvet turen ad vandvejen fra
Kungiilv til Gøteborg bare en gang - må
man derop igen. Jeg har endnu ikke hørt
nogen udtrykke, at de ikke vil der op igen
efter første forsøg.
Fra DSR deltog ligesom sidste år 2 dameottere med en herre som ene hane blandt
de 17 høns. Af en eller anden grund, som
jeg ikke vil komme nærmere ind på her,
kaldes den ene otter for "Hønseotteren" , så
ved de medlemmer, der daglig kommer i

Ikke Berlin uden en tur til nogle af seværdighederne. Brandenburger Tor og Checkpoint Charlie er de steder, man BØR se,

MOTION
HYGGE

STRONHULT
PRIS

. CA. DKK. 300,-

infomøde tirsdag d. 16.11.1993

kJ. 19.30
arrangør : Asbjørn Torp
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Generalforsamling 1993

Om lovændringer.

kaninerne da er trætte, nogle har ikke tid
m.v .
Ved at flytte introduktionen til en aften for
sig selv opnlls dels en bedre og grundigere
introduktion, dels lettes afviklingen af
instruktionen af de øvrige kaniner.

fredag den 26. november kl. 20 i
Ifølge §11 i Lov for Danske Studenters
Roklub er generalforsamlinger med hensyn
til lovændringer kun beslutningsdygtige,
nllr mindst 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er mødt eller repræsenteret ved
fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der
inden 30 dage, såfremt mindst 3/4 af de
fremmødte og repræsenterede stemmer har
stemt for forslaget, indkaldes til en ny
generalforsamling med mindst 3 dages
varsel og med samme dagsorden. Denne
generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig. Til vedtagelse af lovændringer
kræves der mindst 3/4 af de mødte og
repræsenterede stemmer.

En bedre introduktion vil, mener jeg, kombineret med, at kontingent skal betales
allerede inden anden instruktionsgang,
bevirke, at antallet af useriøse kaniner vil
reduceres, hvorved ressourcespildet vil
mindskes.
En begrænsning af tilgangen af kaniner vil
muligvis pli kort sigt medføre en nedgang
i kontingentindtægten, men det er min
opfattelse, at disse forslag vil medføre, at
frafaldet - både under instruktionen og
senere - med stor sandsynlighed vil blive
mindre end i dag.

Der indkaldes til ekstraordinær generalrorsamling rredag den 3. december 1993
kl. 20 i DSR.

Selvom der ev!. skulle være en vis negativ
effekt af de nævnte forslag, mener jeg, at
kvaliteten af instuktionen af nye medlemmer mll have en højere prioritet end kvantiteten af kaniner.

1) Aflæggelse af beretning
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fastsættelse af kontingent for det
følgende lir
3) Valg af formand
4) Valg af kasserer
S) Valg af sekretær
6) Valg af materielforvalter
7) Valg af kaproningschef
8) Valg af instruktionsrochef
9) Valg af motionsrochef
10) Valg af langtursrochef
11) Valg af husforvalter
12) Valg af revisorer
13) Valg af repræsentanter til D.FJ.R.
14) Særlige forslag
15) Eventuelt

Bestyrelsen
Samtidig ville et reduceret antal kaniner
forbedre instruktørernes mulighed for at
følge kaninerne gennem et instruktionsforløb, hvilket jeg som instruktør finder mere
tilfredsstillende.

ad 14) Bestyrelsen har modtaget flere
forslag om ændring af lovens §6
om kontingent:

Dagsorden iflg. DSRs love:

ad 2)

Fra Ole Kammersgård :
Følgende tilføjes til paragraf 6:
Aktive medlemmer indgllr i en arbejdsordning. Omfanget af arbejdsordningen,
samt dispensation fra deltagelse, fast s;ettes
af bestyrelsen.
Medlemmer, som har udført deres arbejdsordning, samt medlemmer, som er fritaget
fra arbejds-ordningen, betaler ikke kontingent for 4. kvartal.
Kontingentet fastsættes til 480 kr. pr.
kvartal.

Bestyrelsen foreslår det månedlige
kontingent forhøjet med 10 kr., så
det herefter udgør 130 kr. Bestyrelsen foreslår det månedlige
kontingent for aktive medlemmer
under 20 lir ansat til 60 kr.

Fra Mads Rimmen Madsen, Anders Brandt
Hansen, Jørgen Foss, Christian Pedersen,
Erik Rasmussen og Niels Marker:
På sæsonens første og hidtil eneste medlemsmøde den 30/9 drøftede man best yrelsens forslag om at ophæve arbejdsordningen. Der var pli mødet enighed om, at
arbejdsordningen burde bevares.

Følgende medlemmer opstiller til bestyrelsen:

STYRMANDSLAUGET
INDBYDER TIL
ÅRETS JULEFROKOST I DSR

LØRDAG D. 11. DEC. 1993 KL. 19.00
med verdens bedste blues band - successen fra nytårsaften !!!

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

3) Henning Rasmussen
4) Johan Frydendahl
5) Nicolai Lindgreen
6) Egon Bang Christensen og
Christian Pedersen •
7) Jørgen Blom •
8) Karen Brems Føyn •
9) Lars Bundesen •
10) Bente Kjøller
11) Mogens Haut

Ordningen er rygraden i princippet om at
alle bør bidrage til at få klubben til at fungere. Den er et gode, som gør os i stafld til
at holde et lavt kontingent og et højt serviceniveau.
Hvis man skulle erstatte arbejdsordningen,
skulle man fastansætte en ekstra hllndværker i en fuldtidsstilling li ca. 2S0.OOO kr.
om liret. Dette ville på sigt give en kontingentforhøjelse på 30 kr. om måneden! Og
så er der ikke taget hensyn til barvagtsordningen, rovagter og div. arrangementer!
Hvordan har man tænkt sig at erstatt~ den

• Nye opstillinger i forhold til nuværende
bestyrelse.

TILMELDING pA OPSLAG I SLYNGELSTIJEN
EFTER D. 22.NOVEMBER
med venlig hilsen : Styrmandslauget anno 1992
12
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arbejdskraft, som arbejdsordningen stiller
til rådighed for disse aktiviteter?

udgør 364,50 kr.
Oet kvartalsvise kontingent for aktive
medlemmer under 20 år sættes til 182,00
kr."

Vi finder, at bestyreIsnes forslag er utilstrækkeligt. Derfor stilles dette modforslag
til bestyrelsens forslag om at afskaffe
arbejdsordningen:

Begrundelse:
Der er stillet forslag om at indføje arbejdsordningen i vedtægternes §6. Dette betyder
at en generalforsamling eller bestyrelsen
kan bede aktive medlemmer om at bidrage
med f.eks. bådvedligeholdelsen med op til
8 limer pr. år. Ønsker man ikke at bidrage med en arbejdsindsats kan man
betale sig fra dette med et kvartals kontingent.
Ved at indføje arbejdsordningen i §6 sikres
det at alle aktive medlemmer bidrager til
ordningen.

For at bekræfte arbejdsordningen foreslås
flg. tilføjelse til kJUbbeDS love og som
paragraf 6a, arb(jdsordDiDg:
Alle aktive medlemmer indmeldt før
1.9. i indeværende sæson omfattes af
klubbens arbejdsordning. Ordningen
udgør maksimalt 8 timer pr. år. Aktive
medlemmer, der ved standerhejsning
ikke har opfyldt den forudgående sæsons arbejdsordning, vil blive opkrævet
et kvartals ekstra kontingent.
Misligholdelse behandles som kontingentrestance jvt. paragraf 6.

Den foreslåede ændring
fkII.si.hd

I tilfælde af at paragraf 6a indføjes i klubbens vedtægter, foreslås følgende:

Følgende forslag til kontingenter for 1993194 bedes behandlet på DSR's generalforsamling den 26/11 1993.
Forslag A:

Forslag A er stillet for at imødekomme de
medlemmer som ikke ønsker nogen arbejdsordning og som er indstiUet på at
betale en fuldtidsansat medhjælp i bådhallen.
Så er du for betalt arbejdskraft så stem
på forslag A.

"Det kvartalsvise kontingent for aktive
medlemmer forhøjes med 64,50 kr. svarende til 21,50 kr. pr. måned, således at det
kvartalsvise kontingent herefter udgør
424,50 kr.
Det kvartalsvise kontingent for aktive
medlemmer under 20 år sættes til 212,00
kr."

Fra Lars Bundesen:
Undertegnede medlem ønsker hermed at
stille nedenstående forslag om instruktion
til behandling på generalforsamlingen d.
26. november 1993:

Bestyrelsen har desuden modtaget indlæg
om to emner, som ønskes behandlet på
generelforsamlingen. Det første drejer sig
om klubbens politik for støtte til fester, det
andet om instruktion.

l) Der kan maksimalt optages 250 ny
medlemmer til instruktion hvert år. Denne
begrænsning kan Ex administreres sådan, at
der hver måned i perioden april - august
kan optages 50 kaniner til instruktion.
Bestyrelsen fastlægger de nærmere bestemmelser for instruktionen.

Fra Lene Hansen, Dorthe Bartels og Lotte
Torp:
Følgende emner ønskes kommenteret på
generalforsamligen den 26. nov . 1993:

Vi ønsker en redegørelse for klubbens
politik mht. støtte af klubfester.

2) Kaniner gives en bedre introduktion til
klubben, fx i form af, at kaninerne bruger
en aften i klubben til introduktion, før de
påbegynder roinstruktionen.

Vi erfarer, at der for nogle fester støttes
økonomisk, såsom Fødselsdags- og Kanindåbsfesten, hvorimod dette ikke gælder
for f.eks. Styrmandslaugets julefrokost,
Blåt øje mm.

3) Kaniner har mulighed for en aftens
gratis instruktion, udover introduktion til
klubben. Herefter skal kontingent for et
kvartal være betalt, før instruktionsforløbet
kan fortsættes .

Klubbens politik for støtte til fester:

vedtægterne er

Ønsker en fremtidig generalforsamling
eller bestyrelse ikke at benytte sig af medlemmernes arbejdskraft kan antallet af
timer fastsættes til O for en kommende
sæson. Arbejdsordningen bliver herved
"hvilende". Omvendt er der mulighed for
at anvende arbejdsordningen i perioder
med faldende indtægter f.eks. på grund af
faldende medlemstal.

Timetallet for arbejdsordningen fastsættes
for indeværende sæson til 6 timer.

forslag B.

Der har nu i mindst et år været problemer
med at få frivillge til at arrangere klubfester. Dette er måske fordi, at arbejdet
med at få en fest til at løbe rundt økonomisk ikke altid er lige let!
Evaluering/fremlæggelse
regnskab'

af

Baggrunden for de stillede forslag:
DSR har i den forløbne sæson haft 500
kaniner under instruktion, hvilket er rekord . Af disse har 200 ikke fuldført instruktionen og ikke betalt kontingent. Der
har således været et ganske væsentligt
ressourcespild på instruktionsområdet.
Samtidig mener jeg, at det må erkendes, at
klubben ikke har ressourcer til at give så
mange kaniner et kvalitativt tilfredsstillende instruktionsforløb.

køkkenets

Der ønskes:
- et driftsregnskab for køkken og bar
- en evaluering af køkkenets drift

Forslag B er stillet for at imødekomme
medlemmer som synes det er unødvendigt
at øge de årlige udgifter med ca. 200.000
kr. og som ønsker at stemme for ændringer
i vedtægternes §6. Stigningen i kontingentet på 4,50 kr. udgør intlationen i 1993
(1 ,2%).
Er du for en ændring af §6, så stem på

Forslag B:
"Det kvartalsvise kontingent for aktive
medlemmer forhøjes med 4,50 kr. , således
at det kvartalsvise kontingent herefter
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Den meget store kanintilgang har dels
medført store ventetider for kaninerne på
instruktionsdagene, dels medført mangel på
instruktører.

tidligere frivillig køkken ordning
kontra betalt køkkenhjælp

Den nuværende placering af introduktionen, nemlig sidst på den første instruktionsdag, er ikke hensigtsmæssig, idet
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•• Klubaften• •

Til Bymatch i Berlin

Hvad er klubaftener?

Hvert år den anden week-end i oktober
afvikles der en Bymatch mellem København-Ziirich-Berlin på skift i de tre byer.

I vintersæsonen mødes medlemmerne en søndag aften og dyrker
verandaroningens ædle kunst; vi laver mad og spiser sammen (vi deler
udgifterne), hygger, spiller forskellige spil, hører musik, danser, ser
lysbilleder, hører foredrag ... hvad som helst.

I
t

7/11,
5/12,
9/1,

6/2,
6/3

Altid om søndagen!!
Alle der har forslag til klubaftener og som er interesseret i at arrangere
en klubaften kan henvende sig til Karen M. (tlf. 3927 2107).

*********RETTELSE*********
MORGENGYMNASTIKKEN ER
TIRSDAGE OG FREDAGE KL. 07.00
Undskyld fejlen. Bjarne

8

Man kan dog stadig mærke eftervirkningerne fra det tidligere DDR, for indbyrdes
har rolederne i Berlin svært ved at koordinere opgaverne med hinanden. Men gæstfriheden manglede i hvert fald ikke.

Det er junior A-kaproere, der deltager i
denne match og for Københavnskredsens
vedkommende havde vi flere rigtig gode
juniorer med i år.

En aften arrangeret af medlemmerne for medlemmerne!!! Er du frisk - har du nogle ideer til en aften
- så gør noget ved det!
Reserver flg. aftener til hygge i et godt lag. Gense sommerens
rokammerater. ..

times kørsel pr. vej ; men de tyske arrangører havde gjort et stort arbejde med at få
det hele til at klappe og det lykkedes da
også for dem.

Vores roere skulle ud mod flere af hets
Verdensmestre med den tre dobbelte guldvinder Kathrin Rut shov i spidsen. Kalhrin
vandt blandt andet sin VM-finale med hele
seksten sekunders forspring og ud af Tysklands bedste seniorer ligger hun på en 2.
plads i Single-sculler - sådan!

Sandelig også en enkelt fra DSR, Camilla
Rohde, der den 10.-11. oktober i Berlin
roede sine sidste løb som junior. Til næste
år kalder seniorernes rækker på Camilla,
der forhåbentlig gør det lige så godt som
voksen indenfor kaproning!

Sidste år stiftede vores piger bekendtskab
med de uovervindelige VM-roere - men i
år fik tyskerne ikke lov at vise deres sædvanlige suverænitet.

For første gang blev matchen afviklet i det
gamle Østberlin og på en af verdens mest
kendte regattabaner: GRUNAU.
De, der har snuset en del til kaproning,
ved, at der er tale om et kæmpemæssigt
ro- anlæg opført i forbindelse med OL i
1936 og som de unge roere udtrykte det:
Vi kan sagtens forestille os Hitler stå foran
den gigantiske tilskuertribune og Heile!
Det gjorde han mange gange ved de forskellige regattaer i Griinau, for i mine
gamle roblade fra dengang: Wassersport,
var det oftest Hr. Adolf Hitler, der stod
foran mængden af tilskuere ude ved Regattastrasse nær Kopenick!

Camilla deltog i dobbelt- firer med VMbronzevinderne fra KVIK: Sarah & Nanna
samt en Holte- pige og selvom Københavnerne mødte et superstærkt tysk mandskab, fulgte de Verdensmestrene til dørs
efter at have ført ved 500 meter! Flot
klaret.

Det er nu en helt anden historie, men
anlægget har stort set ikke gennemgået
større forandringer siden bortset fra en
gigantisk lys-tavle, der nærnlest BLÆSER
resultaterne ud i kæmpeformat til publikum.

Også lederne blev beordret på vandet I
Nu kan både Kasper og undertegnede prale
af at have roet kaproning på den Olympiske Robane anno 1936!

Sarah og Nanna vandt iøvrigt pigernes
dobbelt-sculler, mens drengene roede sig
til nogle sejre i single- sculler, dobbeltfirer og i styrmands løbet.

I år blev man enige om at "Leder-løbet"
skulle foregå i dobbelt-firer. Vi udså os
hurtigt DSRs "HERMES", der jo har flere
gode resultater bag sig - men grundet
pigernes løb i samme båd bare 20 minutter
før, kneb det med at nå det.

Ud over Camilla Rohde deltog fra DSR
også Kasper Haagensen & Mette Bacher,
men det var som ledere af gruppen.
Indkvarteringen var rigtig god, bortset fra
den lange afstand til robanen på næsten en
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Indbydelse til

Roernes Motionsløb 1993

Løbet afholdes for 23. gang og i år med DSR som arrangør. Den individuelle konkurrence er åben for alle, holdkurrencen er kun for roere.
Starttider:

Klasser:

13.30

l)

3 km for piger

(ikke fyldt 18 år)

3 første og 3-mands hold

13.35

2)

6 km for drenge (ikke fyldt 18 år)

3 første og 4-mands hold

13.40

3)

6 km for kvinder

3 første og 3-mands hold

13.40

4)

6 km for old girls

13.50

5 ) 12 km for mænd

13.50

6 ) 12 km old boys

13.55

7)

6 km for mænd

13.55

8)

6 km for old boys

Præmier:

(fyldt 35 år)

Og til næste år - jamen da er vi selvfølgelig til start igen, hvis ikke andre og vigtigere ting kommer i vejen. For mit vedkommende er det så niende tur på elven mens andre af DSRs deltagere også er godt
med i kampen om at få flest ture på Gøta
Elven.

3 første
Som sidste år havde vi allieret os med N.S.
Roklub, der stillede en bus, chaufføren:
Helge og to unge fyre til vores rådighed
(I).
Turen ud og hjem gav ikke nogen problemer i år. Vi overnattede i Gøteborgs Roddforening, hvor der både var køkken og
lækkert og varmt bad til vores rådighed.

3 første
3 første

(fyldt 35 år)

Efter det traditionelle med varmt bad og
varm mad kørte bussen med bådene på
taget og damerne + Per indeni relur til
Bagsværd, hvor vi var ved 22-tiden, nogle
ømme bage og vablede hænder rigere.

Det andet hold var noget sammenskrab af
forskellige roere hovedsageligt på veteranniveauet og fra forskellige egne af landet.
Men fra DSR deltog: Charlotte Marcussen,
Mette Andersen & Mette Bacher. Længst
væk fra kom Else Thomsen på 52 år og
hun gjorde det ganske glimrende.

3 første og 6-mands hold
(fyldt 35 år)

Bacher, Marcussen & Andersen i l t. 21.
16, mens "Hønseotteren" gjorde del rigtig
flot i år og fik bronze, tid: l t. 26.29.

DSR, hvem mandskabet består af. Men af
hensyn til de medlemmer, der ikke kommer
i klubben så tit, ser holdet således ud:
S(tyr)MAND: PER FRANDSEN, Lotte
Gut, Lotte Torp, Dorthe Bartels, Sanne
Bager, Lisbeth Pedersen, Lene Hansen,
Berit Johnsen & Susanne Hansen.

Lørdag den 4. december fra Bagsværd Rostadion

3 første

Skal det mon lykkes at få nogle af DSRs
herrer med til næste år? Vi får se. Indtil nu
har de ikke villet med - men vi er ikke så
slemme, som I tror - kom an, hvis l tør.

Mette Bacher.
Vi fandt sandelig også ud til robanen så let
som ingenting i år og belært af sidste års
erfaring med komme på vandet ti minutter
før start tog vi til banen flere timer før
starten I Og vi nåede det hele!

Holdkonkurrencen: Afgøres ved at lægge tiderne for de hurtigste fra hver
klub sammen.
Præmieuddeling:

Både de individuelle præmier og holdpræmierne uddeles
umiddelbart efter løbet.
Resultatliste tilsendes alle forud tilmeldte klubber
få dage efter løbet.

Omklædning, bad:

på Rostadion for enden af Skovalleen i Bagsværd.

Startkort:

Udleveres på Rostadion på løbsdagen fra kl. 12.00
mod forevisning af girokvittering.

Tilmelding:

Adressen er:

Skriftlig (helst klubvis) med deltagernavne og klasser
må være DSR i hænde senest mandag d. 29. nov. kl. 18.00.
Deltagerafgiften på kr. 30,- pr. løber betales samtidig
på giro 9 29 29 77 (eller med check).
Tilmelding på løbsdagen er mulig mod kr. 5,- ekstra i
startafgift.
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby

Kort over ruten er ophængt på Rostadian.
Yderligere oplysninger kan fås hos Ronald Clausen, tlf. 42 88 58 86.
Vel

Søndag 24. oktober 1993 • JIOIoIII'IDIf • 3. sektio

Vejret var smukt med blikvand og lækre
efterårsfarver, så det var bare med at gafle
derudad og ro tyve kilometer.

~

\

Tanker
om ti

Alle holdene bliver sendt afsted på linje
samtidig og derefter gælder del om at nå
først hen til en bro, hvorefter den smalle
del af Gøta Elven begynder.

Kim VJlfort, 3O-årig

EuropaInester

og
Brøndby-anfører, der
har spillet 60 Iandakampe. 'Årets Fodboldspiller 1991'. Har
været med i samtlige
~ 31 Europa

Der er mål i Gøteborgs Havn, hvor man
ofte er ude for oprørt vand, men i år kom
begge dameholdene til at kæmpe til det
sidste inden målet.

Cup-~pe.
~ BLOCB, Mette er en featllg PJge, som jeg
kom til at bnde ..nIeI.. aodt i forbindelse m<td
DOtIle quis-p~ i DR-'l'V. Inden da vldate:leir"
h _ hun __, for via mecHeme intenieaerer JeJq .
for, hvordan daJIabre i andre aportaørene b9r ..
~t. Mette IW prateret JII8IIIl9"~
Impon_de Oll Øot,te reaultatar I ron!nc..

For det enes vedkommende var det med
Lyngbys herre hold - der dog var startet ti
minutter efter damerne.
Resultat: Veteranklasse damer: 1. DSR med

mødt

Danske Studenters Roklub
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Akti V i tetskalender

Indendørs Ro Konkurrencer

Ugentlige aktiviteter
Mandage

17:00-18:30
18:30-20:00

Tirsdage

Gymnastik
(mest for
Gymnastik
(mest for

v/Anne Mette
kaproere)
v/Anne Mette
motion+)

7:00- 8:15
17:00-20:00
17:00-18:30
17:15
18:30
18:30-20:10
20:15-21:45

Morgengymnastik v/Hanne/Asbjørn
Bådk1argøring
Gymnastik v/Asbjørn
LØbetur, 5-10 km.
Baren åbner, aftensmad
Gymnastik v/Ulla
Tai Chi Chuan, kinesiske legemsøvelser v/Mogens

Onsdage

17:00-18:30
18:30-20:00

Aerobics, low impact, v/Anne-Mette
Aerobics, high impact, V/Anne-Mette

Torsdage

17:00-18:00
17:00
18:00-19:30
18:30
19:30-21:00

Old boys-gymnastik v/Hanne
LØbetur, 5-10 km.
Gymnastik v/Hanne
Baren åbner, aftensmad
Gymnastik v/Hanne

Fredage

7:00- 8:15
17:00-18:30

Morgengymnastik v/Hanne/AsbjØrn
Tai Chi Chuan, kinesiske legemsøvelser v/Mogens

Lørdage

13:00
13:00-16:00

Vinterroning
Bådklargøring

Søndage

13:00-16:00

Bådklargøring

Øvrige aktiviteter
Søndag

Fredag 19/11

Kaproermiddag

Søndag 21/11

Havneræs (kajak)

Fredag 26/11
Søndag

5/12

Lørdag 11/12

20:00

NOVHlBER / DOCEMBER.

Sjællandske Mesterskaber i indendørs roning.
Tid og sted: Roskilde Roklub d. 27. november fra kl. 9.00 - 19.00.
Arr~tskomite: Formand: Henrik A. Olsen & Niels Foldager Sørensen.
Sportslig ansvarlig: Merete Boldt.
Klasser: Alle 24 klasser nævnt i DFfRs reglement samt V39L, V49L, V59L. Desuden
afvikles løb for motionsroere for juniorer til og med 18 år (Ml8) og for roere, som
er 19 år eller ældre (Ml9+). Distancen for motionsroere er 1500 meter.
Anmeldelsesgebyrer: 75,- pr. deltager, men hver 6. gratis ved samlet tilmelding!
Check på gebyret vedlægges tilmeldingen.
Tilmelding: Tilmelding senest d. 16/11-1993 kl. 12.00 til: Niels Foldager Sørensen,
Knud den Storesvej 45 E, lmf, 4000 Roskilde.
Præmier: Der vil blive uddelt præmier til de 3 første.
Andet: Der vil ikke blive roet forsøgsløb, men derimod vil der blive roet i afdelinger. San motionsroere betragtes personer, der ikke bar roet kaproning i 1993.
Kontaktpersoner: Niels F. Sørensen & Henrik A. Olsen, Wiemosen 411, 4000 Roskilde,
privat: 42 35 66 31, arb. 1944 68 33 Il lok. 3007.
Åbne Lolland-Falster Kredsmesterskaber.

Klubaften (hygge)

7/11

TILBUD TIL ALLE DSRs ROEllli:

Generalforsamling
Klubaften (hygge)
Julefrokost
Anders F.

Løbetilbud.
Vi er nogle stykker som løber sammen hver tirsdag ca. kl. 17.15 og torsdag ca. kJ. 17.
Hvis nogen har lyst til at være med finder vi nok et tempo og en distance der passer dig.

Tid og sted: Sakskøbing Skole, lørdag d. ll. december kl. 9.30.
Arrangementskomite : Formand Henning Jensen.
Sportslig ansvarlig: Bo Rasmussen, Svend Rykær og Annelise Pedersen.
Klasser: Alle DFfRs klasser.
Anmeldelsesgebyrer: Jl1 og J13 kr. 30,-, alle andre kr. 50,-.
Tilmelding: Onsdag d. 1. december k1. 12.00 til Jens Lorenzen , Parkvej 8, 4990
Sakskøbing.
Præmier: Medaljer m.m.
Andet: Der afvikles ikke forsøgs løb , der opdeles istedet i afdelinger, hurtigste
tid vinder.
Kontaktpersoner: Henning Jensen, Mågevej 12, 4990 Sakskøbing, tlf. 53 89 55 74.
--------00000000--------

Thomas
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INDHOLDSFORTEGNELSE
"Vinterroning - Ombygninger" - leder /
v/ Henning Rasmussen ..........•.•.................. s. 3
Akti vi tetskalender .•................. . .•............. • ..... s. 4
"Ole Secher in memoriam"
v / Helmutt MØhring-Andersen ....... •. ... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5
"Indbydelse til Roernes MotionslØb 1993"
v/ Ronald Clausen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6
"Stillingsannonce" v/ Mogens Haut ............... . . . . . . . . . . s. 7
"Sverigestur" v/ Asbjørn Torp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 7
"Klubaften" v/Karen M. Madsen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8
Rettelse vedrØrende tiderne for Morgengymnastik
v/ Bjarne Engell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . s. 8
Forslag til Generalforsamlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . s. 9
Styrmandslaugets Julefrokost v/ T. P. Hansen ........•...... s . 12
"Til Bymatch i Berlin" v/Mette Bacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.13
"G6ta-Elv Rodden - igen" v/ Mette Bacher .. • . . . . . . . . . . . . . . . . s.14
"Vinterfantasier" v/ Bjarne Engell . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . s.16

:ER:~(1~Tff3~$: : ::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::i~

Kolofon .•.................•.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 19
O-løbs-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. 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 l/l, 1/4, 1/7 og l/IO og skal
være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse
foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00
til DSR' s girokonto nr. 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse",
navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse
har fundet rettidigt sted og man bØr i egen 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 års
kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af
skyldneren.
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Redaktion: Lars Bundesen/ Bjarne Engell/ Mette Bacher Jensen
(ansv. ) Borgskrivervej 9, 2. th., 2400 KØbenhavn NV.-35 82 2488
Tryk : BrØnshØj Minitryk - Oplag: 1000 eks.
Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag 19.november

ADRESSELISTE
Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 KØbenhavn ø
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20
Telefon (Køkken og Kontor) : 39 29 63 26
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 18 58 11
Formand

Kasserer

Sekretær

Henning Rasmussen
Normasvej 14 st.
2000 Frederiksberg
36 46 47 67

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Nicolai Lindgreen
Blegd.vej 128B 5.tv
2100 København ø
35 26 43 31

Kaproningschef

Materielforvalter

Instruktionsrochef

Reiner Modest
Vinkelvej l4A st.th
2800 Lyngby
42 87 32 03

Egon B. Christensen
Ryesgade 83, 5.th
2100 København ø
35 26 69 85

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

Langtursrochef

Kontingentkasserer

Kaproningsudvalg

Bente Kjøller
N.Frihvnsg.26,4.tv
2100 KØbenhavn ø
35 26 91 54

Kun skriftlige henv.
DSR, Strandvænget 55
2100 København ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

KØgemester

Motionsrochef

Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
39 29 84 99

Susanne Agersnap
H.C.Ørstedsvej
63
1879 Frdbrg. C
35 36 88 05

Karen M. Madsen
Drejøg.26 F,ljl.302
2100 KØbenhavn 0.
39 27 21 07

ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 BrønshØj
31 28 48 7l

Vibeke Jansen
Borgervænget 78, st
2100 København ø
31 18 47 80
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Orienteringsløb 1994
9/01
16/01
6 /02
27/02
6/03
13/03
18/03
19/03
20/03
20/03
2 7/03
4/04

Løbstype

skov

Arrangør

Ny tårs stafet
Gåsehus
Gåsehus
Gåschus

Grevinge
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt
Valborup
Lellinge
FR. borg Slotspark
Store Dyre have
Ravnsholt
Gribskov Nødebo
Næsbyholm
Rude Skov

Holbæk OK
*** DSR ***
*** DSR ***
*** DSR ***
OK Roskilde
Køge OK
FIF
FIF
*** DSR ***
FIF
Herlufsholm GF
DSR

B
B

D"':nat
A

Gåsehus
D- stafet
B
B

Tilmelding:
Gåsehusløb:

Mødetidspunkt:
Søndag mell em 10 og 12
3 ban e r på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

(14 dage før)

tlf.

38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

Arets DM i ergometerroning finder sted 15.-16. januar 1994

DM i indendØrs roning
ABNE DA NSKE ME ST ER SKA BER

~

KØBENHAVNS ROKLUB.

Julehilsen fra redaktionen
Tid og sted:

Københ~vns

Roklub d. 15.-16. ja nu ar 1994 med tid-

t agnings1øb lørdag og finaler søndag.
Arrangementskomite : Formand Flemming Frank Hansen
Sportslig ansvarl ig: Lar s Chris to ffersen.
Klasser : Alle 24 klasser nævnt i

DFfRs reglement samt

Med håbet om gode kaproningsresultater for DSR i 1994
og mange gode rooplevelser for medlemmerne (oplevelser, der forhåbentlig også finder v e j til, b~adets
spalter) ønsker redaktionen læserne en glædel~g Jul og
et godt nytår.
\

veteran letvægt såfremt der er mere end 6 til meldt e.
Desuden afvikles klubturnering , firmakonkurrence og
udtagel se til European Te a m Cup.
Tilmelding genne m DSR: Henvendelse til Regitze eller Gustav
senest d . 3/1 . Begge er i klubben
mandag og onsdag .
Ell er til: Mette Bacher : 35 82 24 88.
De Abne Danske Mesterskaber
haft f ler e nyere

~

~ ~

ALLE og de se nere år har DSR

med som deltagere ved indendørs-roninge n.

Sidste nyt

.•

Nytårsfest i

DSR

Redaktionen har modtaget information om, at der atter i år
vi1 b1ive afho1dt nytårsfest i DSR. Prisen b1iver 150,- kr.
pr. næse. Se nærmere op1ysninger på ops1agstav1en.

00000000000
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SUCCES TIL DSR I

INDENDØR~

STYRMANDSLAUGETS
GENERALFORSAMLING.

RONING

Selvo m klubbens landshOl&sroere holdt sig væk fra de "Abne
SJællandske Mesterskaber i Roskilde d. sidste we ek-e nd i
n ove mber, gjorde de få fremmødte DSR-roere det ganske godt.
vi havde nogle nye kommende kaproere med og ud fra resultaterne, kan vi forhåbentlig

se frem til det kommende års

præstationer både indend ø r s og udendørs.
Det blev ove n i købet til et par sejre til vores h er r er,
mens også vore damer gjo r de det ganske flot.
Resultater:
Nr:.

500M

Navn:

1 000M

150 0M

2000M

2500 M

SENIOR 19-22 AR HERRER.
l.

Kasper Mortensen

1:37

3:18

4:59

6 :4 0

8 :20. 7

2.

Cars t e n Pedersen

1:39

3:22

5:06

6 :5 0

8:36.4

5:35

7:07

9:24.4

Styrmandslaugets generalforsamling blev
vanen tro planmæssigt afholdt lørdag morgen. Deres udsendte var på pletten iført
medlemskort (1 stk. halvtømt 47'er) og
notesblok.
Som første punkt på dagsordenen (?) blev
Hr. Hubertib Jensen indkuppet som dirigent. Resten af seancen forløb af samme
grund en anelse mere kaotisk end ellers.
Kun på grund af medlemmernes selvdiscip~in bevarede resten af begivenheden et
VIst skær af organiseret forløb.
Den afgående Overstyrmand Hr. Bo Leth
Espensens beretning kan kort resumeres i
følgende :
Laugets aktiviteter i det
forgangne år havde været
voldsomt populære.

SENIOR 23-29 AR DAMER.
2.

Rie Sørensen

1:46

3:40

Laugets økonomi havde
udviklet sig til at være en
af klubbens støttepiller.

SENIOR 19+ AR MOTION DAMER.
2.

Anet t e To rneh ø j

1:59

4:05

6: 1 2 .5

4.

So fie Lind

2:03

4:16

6:33 .7

SEN IOR 23 - 29 AR HERRE.
l.

Jesper Hatte1

1: 30

3 : 05

4: 39

6: 14

7: 47.2

Overstyrmanden var så
utrolig populær, at kun
Laugets vedtægt om højst
l år til hvert styre (for at
undgå korruption og
taburetklæberi) forhindrede ham i at blive
genvalgt til endnu en
periode.
Derefter overrakte han på Laugets vegne
DSR repræsenteret ved Fr. Susanne Agersntpsnap en forgyldt VALUTASLANGE til
at hænge op over baren.

24

Under BEMÆRKNINGER TIL OVER-

~n:RMANDENS

BERETNING (som
løvngt fremkom undervejs og samtidig
med beretningen (det muliggjorde en ganske hurtig afvikling af generalforsamling
men gjorde det lidt svært at høre beretningen (det gjorde nu heller ikke noget l)))
fremkom følgende:
Vi vil have en bro til
Skovshoved. Det er alligevel for besværligt at ro
derop.
Vi vil have cement
Kvinder er fri + villige
(sat i udvalg). Et alternativt forslag lydende på
"Kvinder er føjelige" blev
nedstemt. Forslagsstilleren har det efter omstændighederne godt.
- Vi vil have øl (47) på dåse.
Hvem er vores Protektor(?). Det blev gjort
gældende, at han lød
navnet "Sølvræven". Man
enedes om at vedtage, at
han skulle i cement, når
han blev fundet.
Det nye styre for 1994 blev besat med
følgende fremtrædende medlemmer af
Styrmandslauget :
Bernd "Bøf" Mogensen blev sekretær.
Per "Hønseotter" Frandsen blev kasserer.
Regitze "Viktoria" Siggård blev Overstyrmand.
Under EVT. blev der stillet spørgsmålet:
"Hvem er Styrnlandslauget". Spørgsmålet
er endnu ikke besvaret. Det er nok stillet af
en tilløbende sniger fra en anden klub.
Bjarne Engell

5

PÅ FLODTUR I DANMARK, NÆSTEN
ROERNES MOTIONSLØB 1 993 ,
Arrangør : DSR.
I år var det DSRs tur til at ar rangere det tr aditionsrige :
ROERNES MOTI ONSLØ B ude i skovene ve d Bagsværd Sø.
DSR har tjansen hvert andet år, så det næste år er

Lyngby

Roklubs tur til at stå f o r arrangementet .
I "gamle dage" var Roernes Moti o nsl øb en større affære med
del tagel se både fra Sve ri ge og Norge og med et kæmpebrag af
en fest i DSR s lokaler.
Det va r dengang, man både kun ne danse til diskotek i vægtlokalet

Helle og Bjørn havde fået ideen om vinteren og havde rekognoseret i det nordlige
Holsten om foråret. Eideren er ikke særlig
kendt fra turistguiderne og netop af den
grund ideel til en ferie-rotur for magelige
sjæle og familier med småbørn.
Altså pakkede vi 2 både på en trailer fredag aften og mødtes i Korsør ved Kielfærge m lørdag kl. 10.00. Bjørn, Ib, Pernille
og Sidsel i en bil, Mads, Birgitte, Amanda
og Lene i en anden, Bjarne, Niels, Helle i
en tredie med Tjalfe og Frigg på slæb.
Amanda og Sidsel havde endnu ikke fået
roret og syntes bedst om ture i barnevogn.

eller til levende musik i salen .
Det kan undre, at man helt er gået bort fra e n festlig afslutning på løbeturen i s koven, men mås ke er der ingen , der o r k er

Hen på lørdagen ankom vi til Rendsborg
Roklub, hvor Hertha og Werner, klubværtsparret, tog vel imod os.

at stå for en fes t om aftenen?
DSRs egne deltageres re s ultater ser således ud:
6 km.

-

- - -for
- damer:

2. Trin e Olfert

24 . 51

6. Mette Overgaard

27. 27

10 .Mette Jørgensen

33 .19

l5.Berit Johnse n

36 . 30

l6.Anett e Tornehøj

36.38

17.Lene

36 . 42

Hansen

Løb;t vand tes af Anna Hellebe rg , Sor ø Roklub, der romæssigt
ogsa er god . Danmarksmester j sin g l e - scu ller og VM-de ltag er
i samme bådtype 1993.

DSR l
Bagsværd
LDR
DSR 2

Bådene skulle roes til en lille landsby syd
for Erlde, de to af bilerne skulle først til
Sønder Stabel og dernæst hente besætningerne.
Vi tog afsted fra færgekroen kl. 11.40 og
kom efter 20 minutters roning til den første
sluse, der netop holdt søndagslukket mellem 12.00 og 15.30. Frokost, middagslur,
lidt is og spadseretur i det naturskønne
område og så var det tid. Op at betale
slusemester, ind i slusen, 10 cm ned og så
afsted.
Smukke omgivelser og vejen faldt ikke
lang, fordi Ib og Mads var med.

Holdkonkurrencen (3 personer):
l .
2.
3.
4.

Om søndagen blev bådeDe kørt ud og søsat
ved en færgekro vest for Prinzenmoor med
en rampe, der var ideel til formålet.

86 . 37
98 .18
98 . 27
1 09 . 50

I ve te raner n es klasse, 6 km for old giris, fyl dt 35 å r,
deltog Lene Baden, hvor resultat e t blev en 3. plads i: 31. 57 .

Mads kan en masse sange, som han prøvede at lære resten af sin besætning, mens Ib
bl.a. indøvede disciplinen "Madflip". Reglerne er følgende. Man enes om en ret,
biksemad med hakkebøf og det hele eller
Boeuf Bourgignon, det er ligegyldigt. Det

går så ud på at gennemgå tilberedningen i
alle detaljer fra indkøb af friske råvarer til
den perfekte servering og indtagelse inklusive tilbehør og drikkevarer. Det er vigtigt
at huske, at alle relevante alternativer skal
sammenlignes undervejs i processen og den
eller de bedste udvælges. Enhver dansker
med et sundt forhold til mad kan deltage
og foruden at tage en del tid giver det en
god appetit.
Ved det aftalte stoppested ventede vi 3
kvarter, før de andre kom for anden gang.
De vidste jo ikke noget om vores forsinkelse ved slusen. Afsted til det lille hotel i
Sønder Stabel. Dette var nemlig ikke nogen
tur med græs i maden og under sengen.
Mandag formiddag tilbage til slæbestedet
og afsted i perfekt rovejr.
Lidt efter frokost kunne vi se spiret på
Sønder Stabels lille kirke. Det tog os 2
timer at komme de sidste få kilometer i
fugleflugt, fordi Iloden tog nogle ordentlige
sving.
Under aftensmaden indløb de første protester over den indkøbte "gamle Ole". Når
frokosten ikke kan køles ned i båden og
det er dejligt solskinsvejr, får særlig gammelost hurtigt trang til at udvikle sin medfødte personlighed. Dagens emne blev sat
i rim som følger:
En ost var indkøbt til foder.
Et par dage i sol gjorde den goder.
Selv i modvind og tåge
ku' den kvæle en måge.
Osten Fido kunne kun elskes
af Moder!
Om tirsdagen var vejret blæsende fra vest
med enkelte lette byger. Nogle roede, andre
kørte i forvejen til Frederiksstad. Formanden for "Friederichsstadt Ruder Gesellschaft e.V." forlod sin manufakturforretning
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OM SAUNAKULTUR
Går du i sauna i DSR?
Hvis ikke, så går du efter min
mening glip af et væsentligt gode i klubben. Nu kan der være mange grunde til, at
du ikke gør det, og jeg skal nævne nogle,
så kan du selv sige ja eller nej .
l) Du føler dig utilpas i varmen, fordi du
ikke kan svede.
2) Du har for travlt til at bruge tid på blot
at sidde på en bænk og vente på at blive
gennemvarm.
3) Du har aldrig prøvet det og er alt for
genert til at vise dig uden tøj, måske oven
i købet over for nogen af det andet køn .
4) Som måske eneste pige føler du dig
overbegloet i saunaen.

varmt, og så efter maksimalt 10 minutter er
de færdige med det bad.
Det er ikke saunakultur, og sådan
var det ikke 50'erne. Den gang gik de
kulturelle i sauna lørdag eftermiddag, og
det tog det meste af eftermiddagen. Her
blev såvel udenrigs- og indenrigspolitik
klaret, og klubbens problemer ligeså, og
hvis der måske ikke var så mange til stede,
så var det et godt sted til at lade hvilen
falde over sig og meditere over tilværelsen.
Prøv at praktiser badet sådan, at du
giver dig god tid, tag flere ture vekslende
med brusebad og hvilepauser plus væske.
Måske vil ~ time med lidt lavere temperatur bekomme dig meget bedre end 10 minutter ved en meget høj temperatur.
Og husk så, at det slanker ikke at
gå i sauna, selvom du måske på kort tid
kan smide et ~ eller l helt kilo.

Ad l): Det er sandsynligt, at du
ikke sveder ret meget de første gange, hvis
du ikke er vant til at gå i sauna. I så til fælde skal du kun opholde dig kort tid ad
gangen i saunaen. Så snart du føler dig
varm, skal du gå ud og køle dig af under
en kold bruser, drikke noget vand, hvi le
lidt og er så parat til en tur til. Når du har
gjort det nogle gange, så kommer sveden
og velværet. Dette kan du gentage mange
gange.
Selv var jeg engang på en renselsesk ur, der blandt andet bestod af saunabad
inclusive hvilepauser 5 timer dagligt i 3
uger, og i Østrig traf jeg for mange år
siden en ihærdig badstuebader, der havde
tilbragt hele 1. juledag i sauna kun afbrudt
af et passende antal dukkerter i søen lige
udenfor. Det er vist unødvendigt at nævne,
at i sådanne tilfælde er det tvingende nødvendigt hele tiden at holde væske- og
saltbalancen i orden, ellers kan det gå
meget galt.

Ad 3): Ja sådan har mange det
sikkert, men hvad er der at være genert
over. Dit nøgne legeme ligner sikkert
mange andres, det er skabt af naturen eller,
andre vi l sige, af Vorherre, måske er det
ikke særligt kønt, men vi er gennemgående
meget tolerante her i klubben. Dette med
blufærdighed hviler i høj grad på fordomme, og fordomme er ret ubrugelige. På
badestranden er det mere og mere acceptabelt at smide tøjet, og f.ex. er der flere og
flere piger, der går topløse.
Livet er fyldt med barrierer, som vi
gør bedst ved at overskride, hvis der er en
gevinst på den anden side.
Jeg har bemærket en forskel på
medlemmerne. Kaproerne er generelt meget mindre blufærdige end motionsroem e.
Det generer dem overhovedet ikke med
fæ lles omklædning og fælles bad.

Ad 2): Måske har du for travlt ,
prøv at geare ned og pas eventuelt på dit
blodtryk. At gå i sauna er i høj grad afst ressende, men de fleste brugere af saunaen i DSR gør det på en forj age t måde. De
går derind efter en gymnastiktime, sætter
sig op, hvor der i virkeligheden er for

Ad 4): Hvis du er en usædvanlig
flot pige og er ny i saunaen, så er det da
muligt, at nogen diskret vil kigge på dig.
Så tag det som en kompliment. Du kan jo
også tage nogle medsøstre med dig, så du
ikke er helt alene. Sandsynligheden for, at
du bli ver overbegloet, er imidlertid lille;
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Fredag flot sommervejr med let brise.
Bådene videre fra Sønder Stabel. Den dag
blev der også hentet flere tyske penge, da
beholdningen var sluppet op.

og marcherede derpå videre i samme infernalske larm, nu inklusive um-papa, for
at få fundet årets fuglekonge . Sådan har
hver landsdel nu sine skikke.

Lørdag morgen under Hotelmutters Store
Holstenske Morgenbord (mums!) blev vi
forstyrret af en farlig larm.

Vi roede og kørte tilbage til Færgekroen i
let dis, der senere lettede til mere sol og let
brise.

Bjørn, der som den eneste kunne tilstrækkeligt tysk til at gøre sig forståelig over for
de indfødte, fik på en direkte forespørgsel
oplyst, at det drejede sig om den lokale
fugleskyttcforenings orkester, der i dag var
stået tidligt op for at marchere hele sognet
rundt og hente medlemmerne (de var vel
blevet vækket straks orkestret stemte i ).

Da vi havde læsset bådene på trailer, blev
Fido parteret og serveret på friskt fuldkornsrugbrød med smør, rå løg og 80%
Stroh-rom.
Hjem til RRV e.V. og Klubværtsparret.
Under aftenkaffen sammenfattede vi turens
som følger:

Vi så tubaisten, en herre på godt og vel 70
år, stå og hvile sig op ad sin tuba. Efter de
indledende umpa'er var han blevet efterladt,
så han kunne få pusten igen, til resten af
foreningen kom tilbage.

Da ugen var slut, var vi kommen
tilbage meri huller i lommen.
Vi fik floder med sving
og vindpust med pling
og masser af øller i vommen.

Konklusion:
En sådan tur kræver grundig forberedelse .
Etaper, slæbesteder, overnatninger, detal jeret program dag for dag, åbningstider for
seværdigheder, sluser og andre steder skal
være kendte.
Deltagerne skal kende hinanden og være
sikre på, at alle kender turens ambitionsni veau både socialt (børnevræl), præstationsmæssigt og økonomisk.
Roningen skal foregå som fra spids til
spids af takkerne i en stjerne formet af den
vej, bilerne skal køre . Besætningen skal
nemlig have fast base, hvor børnene skal
sove hver nat. Ellers bliver de kulrede.

Og det gjorde de så med trutten og hiv og
sving. Alle stillede sig op på række og
geled, nogle spankulerede lidt rundt med
honnør og retstilling som en flok hanekyllinger, hentede formanden i huset overfor

Bjarne Engell

9

Skærgårdstur
Endelig! DrØmmen om at opleve
skærgården,
som jeg husker
Bergman-filmene - blide, hede
romantiske romantiske stemningsbilleder - den brusende,
koglende sommernat
er det
sdådan ?
Ah - ikke helt. Ikke der, hvor
Beri t, Lene og jeg var (Str6mstad-Uddevalla). Bruset, suset
var der - og smukt. En fantastisk naturoplevelse. Det mindede om mine oplevelser på
GrØnland. Smukke, barske, golde klippeøer langs kysten. Kun
isen manglede. Forestil dig,
at der langs vesterhavskysten
placeres klippeøer, masser man ku' ikke slappe af som
styrmand - hele tiden tjekke
af med kort og kompas - hvor
er vi ? samtidig med at holde
udkig for skær og forkerte
søer.
At finde en lejrplads virkede
som et af naturens særeste
luner. pludselig, mens man
roede langs klippesiderne, ku'
den dukke op - den blå lagune
(den var nu mere grØn), med en
fin strand af grus og en lillebi tte plet græs
sikkert
grundlagt af en af de mange
albatroslignende fugle. Lige
nok til et telt. Det fØl tes
virkelig som paradiset. Den
smukkeste plads jeg husker ku'
vi desværre ikke bruge, da der
måske var en vis risiko for,
at nogle køer, der græssede
fredeligt på en fjerntliggende
mark, ku' finde på at svØmme
over tilos - hvad de skulle
gøre det for fik jeg aldrig
spurgt Lene om, men da alle
helst sku' ha' en god og tryg
ferie, foretrak jeg at tie og
vi roede videre - det blev til
ca. Il timer den dag. Man sover helt afslappet på sådan en
uges rotur.
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Værdien af ordentlige kort fik
vi rigtigt erkendt. Da ferie
sæsonen lige var sluttet, var
alle skibshandler og lign.
lukkede, så vi var dybt taknemmelige for de ca. 300 fotokopierede A4-sider af sØkort,
vi lånte af Per Erup - og med
lidt besvær fik jeg sorteret
dem - og så var vi som regel
"roet ud af" dem. En anden
stor hjælp var de kort, vi
lånte af Mikkel, som vist nok
har arvet dem efter Einar Mikkelsen, der var med på Vitus
Berings opdagelsesrej ser netop
her. I hvert fald er kortene
fra 1840 og huse og de store
veje indtegnet 1931 - så det
var en stor hjælp -når man
ikke har andet
klippeøer
forsvinder jo ikke sådan lige
fra den ene dag til den anden.
Selvfølgelig er betingelsen
for at få nytte af kort, at
vedkommende forstår, hvad der
er op og ned - eller rettere
nord/syd. Jeg husker tydeligt
den sidste dag, der blev forlænget med yderligere 12 km.
Jeg havde lige overtaget styringen efter Berit - det var
ret diset - vi havde passeret
stort åbent vand med mange Øer
og skulle bare direkte ind i
kanalen til Uddevalla. Problemet var, at der så ret tørt ud
forude, og der gik kØer og
græssede. Det lykkedes mig at
pej le vores rigtige position
ind på kortet, vende det rigtigt (efter kompasset) og minimere omvejen til de fØromtalte 12 km.
Selvfølgelig kan vi alle ha'en
"off-day" - jeg husker svagt
min egen - på vej ind i Marstrand, dybt vand, rød bøje,
går lige inden om bøjen, vildt
vinkende pensionist på badeanstal ten, sikke en entusiastisk
modtagelse. Jeg vinker lige
igen, "gunk" , båden står på
toppen af skær, heldigvis ikke

tandem må man tage sig frem i
samme takt og retning. Men
hver båds mandskab har sit
særpræg.
For mange år siden dannede jeg
fast hold sammen med den alt
for tidligt afdØde skuespiller
Poul Mourier + en tredie. den
roning, der kom ud af det, var
nok så meget en træning for
lattermusklerne. Med ham på
styrmandssædet gik det langsomt frem. Det var en lang,
daglig opførelse af revy- og
kabaret-forestillinger
med
gratis adgang til l. parket.
Daglig er måske så meget sagt,
for vi var ikke klubbens mest
energiske hold. Der skulle
ikke være ret mange skyer på
himle, og ikke blæse ret megen
vind, fØr telefonen kimede:
"Ved du hvad, jeg synes ikke,
det ser for godt ud med vejret
her til morgen, skulle vi ikke
springe over i dag?" Forslag
af denne art blev altid modtaget med begejstring, og vi
vendte os om på siden og sov
videre.
Et andet rohold havde for vane
at lægge vejen om ad en dameroklub, et par kilometer længere fremme mod dagens mål. Da
holdet engang på hjemvejen
stoppede op og gik i land hos
pigerne - "for at hilse på" som de udtrykte sig, blev det
en af pigerne for meget. Ubemærket lØsnede hun en af bundpropperne i gæsternes båd
med det resultat, at båden
begyndte at tage vand ind.
Vore roere, der troede de var
stØdt på en undersØisk sten,
hev og sled i årerne næsten så
blodet sprang, for at nå hjem
til klubhuset, fØr båden sank.
De nåede det, siddende i vand,
næsten op til rælingen. Hvorefter de måtte i gang med et
kæmpearbejde med at Øse, dØdtrætte som de var, fØr de var
i stand til at lØfte båden op
på slæbestedet.

Det er som bekendt kun tåber,
der ikke viser havet den fornØdne respekt. Vi roere gør
det. For eksempel er det en
selvfølge, at der ikke drikkes
i en robåd. Anderledes, når vi
er nået helt frem til turens
bestemmelsessted. Der kan man
godt tage sig en enkelt Øl.
For en del år siden var jeg
med et par kammerater en lørdag aften taget op til klubbens weekend-hus i Nivå, for
at tage hjem igen om sØndagen.
Et andet rohold var kommet
dertil før vi, og de var allerede gået til kØjs. Vi nyankomne ville nu snuppe en godnat-pilsner, og for selskabets
skyld råbte vi ind i soverummet til de andre om at være
med. Men intet kunne vække de
sovende, så vi lukkede dØren
og satte os omkring bordet i
spisestuen. Men nu skete der
et mirakel. I det øjeblik, vi
med ølåbneren løftede kapslen
af flaskerne, f6r de sovende
op af deres køjer og kom styrtende ind tilos. Kun lyden af
en flaske, der åbnes, kunne
vække de sovende kæmper.
Glæden ved at ro er glæden ved
en morgen på vandet, hvordan
det end kan gå til, vejret er
som regel bedst om morgenen.
Måske har vinden, efter nattens hvile, ikke fået kræfter
til at blæse op. Måske har
skyerne endnu ikke nået at
trække sig sammen. Tilmed er
solen smukkest, og luften renset, i morgentimerne.
I det blege morgen lys ser vi,
ude fra vandet, byen vågne op
til en ny dag. Vi vinker godmorgen til strandens fØrste
badegæster. Vi ser de første
cyklister og bilister på vej
til arbejde. Vi følger trafikken på Strandvejen, mens den
vokser og vokser.
Som roer er man i nærkontakt
med vandet. Mens båden glider
frem, iagttager vi, hvordan
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Indlæg fra materielforvalteren.

EFTERLYSNING
Vil du være Klubmester, Danmmarksmester,
Nordisk mester, Europamester eller
Verdensmester, og er mellem Oog 2Sår, så kan
DSR's kaproningsafdeling føre tingene ud i
livet for dig.
Vi fordrer selvfølgelig en vis form for
anstrengelse, men den vil så rigelig blive
belønnet i form af sjove oplevelser, socialt
samvær, gode venner, bedre kondition, samt
mulighed for at vinde medaljer både i ind- og
udland.
Interesseret?
Så kontakt Regitze eller Gustav i klubben,
mandag eller onsdag kl.1800
16

Til DSR's medlemmer.
Arbejdet med at klargøre bådene til næste år er begyndt, og der
er masser at tage fat på, bådene er slidte efter en sommer på
vandet.
Som det er kendt for de fleste, foregår langt de fleste aktiviteter på frivillig basis. Bestyrelsen har ikke mulighed for at
afsætte penge til at betale sig fra ret meget af bådvedligeholdelsen, efter at det på generalforsamlingen blev vedtaget, at
vi skal have uændret kontingent til næste år. Derfor er der brug
for alles hjælp til at få bådene klar til næste år.
Det er ikke mange timers arbejde fra hvert medlem, der er
nødvendigt, for at vi alle har både at ro i til næste år.
Der er mulighed for at give sit bidrag til vedligeholdelsen af
bådene ved at komme på en af de mærkede tirsdage aller lørdage på
kalenderen.
Tirsdag er det fra 17.00 - 20.00
Lørdag er det fra 13.00 - 16.00
på bagsiden af denne side finder du en kalender med dage, hvor
klargøring af bådene finder sted. Du bedes mærke de dage af, hvor
du Ønsker at deltage, og returnere kalenderen til materielforvalteren. Selvom du ikke har fået tilmeldt dig på en arbejdsdag, så
kom alligevel, hvis du finder ud af, at du har tid og lyst.
Kom og vær aktiv i DSR, der er som altid kaffe/te, kage og dansk
hygge i forbindelse med en arbejdsdag.
Med venlig hilsen
Christian Pedersen
materielforvalter
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Orienteringsløb 1994
9/01
16/01
6 /02
27/02
6/03
13/03
18/03
19/03
20/03
20/03
2 7/03
4/04

Løbstype

skov

Arrangør

Ny tårs stafet
Gåsehus
Gåsehus
Gåschus

Grevinge
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt
Valborup
Lellinge
FR. borg Slotspark
Store Dyre have
Ravnsholt
Gribskov Nødebo
Næsbyholm
Rude Skov

Holbæk OK
*** DSR ***
*** DSR ***
*** DSR ***
OK Roskilde
Køge OK
FIF
FIF
*** DSR ***
FIF
Herlufsholm GF
DSR

B
B

D"':nat
A

Gåsehus
D- stafet
B
B

Tilmelding:
Gåsehusløb:

Mødetidspunkt:
Søndag mell em 10 og 12
3 ban e r på ca. 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

(14 dage før)

tlf.

38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

Arets DM i ergometerroning finder sted 15.-16. januar 1994

DM i indendØrs roning
ABNE DA NSKE ME ST ER SKA BER

~

KØBENHAVNS ROKLUB.

Julehilsen fra redaktionen
Tid og sted:

Københ~vns

Roklub d. 15.-16. ja nu ar 1994 med tid-

t agnings1øb lørdag og finaler søndag.
Arrangementskomite : Formand Flemming Frank Hansen
Sportslig ansvarl ig: Lar s Chris to ffersen.
Klasser : Alle 24 klasser nævnt i

DFfRs reglement samt

Med håbet om gode kaproningsresultater for DSR i 1994
og mange gode rooplevelser for medlemmerne (oplevelser, der forhåbentlig også finder v e j til, b~adets
spalter) ønsker redaktionen læserne en glædel~g Jul og
et godt nytår.
\

veteran letvægt såfremt der er mere end 6 til meldt e.
Desuden afvikles klubturnering , firmakonkurrence og
udtagel se til European Te a m Cup.
Tilmelding genne m DSR: Henvendelse til Regitze eller Gustav
senest d . 3/1 . Begge er i klubben
mandag og onsdag .
Ell er til: Mette Bacher : 35 82 24 88.
De Abne Danske Mesterskaber
haft f ler e nyere

~

~ ~

ALLE og de se nere år har DSR

med som deltagere ved indendørs-roninge n.

Sidste nyt

.•

Nytårsfest i

DSR

Redaktionen har modtaget information om, at der atter i år
vi1 b1ive afho1dt nytårsfest i DSR. Prisen b1iver 150,- kr.
pr. næse. Se nærmere op1ysninger på ops1agstav1en.

00000000000
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SUCCES TIL DSR I

INDENDØR~

STYRMANDSLAUGETS
GENERALFORSAMLING.

RONING

Selvo m klubbens landshOl&sroere holdt sig væk fra de "Abne
SJællandske Mesterskaber i Roskilde d. sidste we ek-e nd i
n ove mber, gjorde de få fremmødte DSR-roere det ganske godt.
vi havde nogle nye kommende kaproere med og ud fra resultaterne, kan vi forhåbentlig

se frem til det kommende års

præstationer både indend ø r s og udendørs.
Det blev ove n i købet til et par sejre til vores h er r er,
mens også vore damer gjo r de det ganske flot.
Resultater:
Nr:.

500M

Navn:

1 000M

150 0M

2000M

2500 M

SENIOR 19-22 AR HERRER.
l.

Kasper Mortensen

1:37

3:18

4:59

6 :4 0

8 :20. 7

2.

Cars t e n Pedersen

1:39

3:22

5:06

6 :5 0

8:36.4

5:35

7:07

9:24.4

Styrmandslaugets generalforsamling blev
vanen tro planmæssigt afholdt lørdag morgen. Deres udsendte var på pletten iført
medlemskort (1 stk. halvtømt 47'er) og
notesblok.
Som første punkt på dagsordenen (?) blev
Hr. Hubertib Jensen indkuppet som dirigent. Resten af seancen forløb af samme
grund en anelse mere kaotisk end ellers.
Kun på grund af medlemmernes selvdiscip~in bevarede resten af begivenheden et
VIst skær af organiseret forløb.
Den afgående Overstyrmand Hr. Bo Leth
Espensens beretning kan kort resumeres i
følgende :
Laugets aktiviteter i det
forgangne år havde været
voldsomt populære.

SENIOR 23-29 AR DAMER.
2.

Rie Sørensen

1:46

3:40

Laugets økonomi havde
udviklet sig til at være en
af klubbens støttepiller.

SENIOR 19+ AR MOTION DAMER.
2.

Anet t e To rneh ø j

1:59

4:05

6: 1 2 .5

4.

So fie Lind

2:03

4:16

6:33 .7

SEN IOR 23 - 29 AR HERRE.
l.

Jesper Hatte1

1: 30

3 : 05

4: 39

6: 14

7: 47.2

Overstyrmanden var så
utrolig populær, at kun
Laugets vedtægt om højst
l år til hvert styre (for at
undgå korruption og
taburetklæberi) forhindrede ham i at blive
genvalgt til endnu en
periode.
Derefter overrakte han på Laugets vegne
DSR repræsenteret ved Fr. Susanne Agersntpsnap en forgyldt VALUTASLANGE til
at hænge op over baren.
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Under BEMÆRKNINGER TIL OVER-

~n:RMANDENS

BERETNING (som
løvngt fremkom undervejs og samtidig
med beretningen (det muliggjorde en ganske hurtig afvikling af generalforsamling
men gjorde det lidt svært at høre beretningen (det gjorde nu heller ikke noget l)))
fremkom følgende:
Vi vil have en bro til
Skovshoved. Det er alligevel for besværligt at ro
derop.
Vi vil have cement
Kvinder er fri + villige
(sat i udvalg). Et alternativt forslag lydende på
"Kvinder er føjelige" blev
nedstemt. Forslagsstilleren har det efter omstændighederne godt.
- Vi vil have øl (47) på dåse.
Hvem er vores Protektor(?). Det blev gjort
gældende, at han lød
navnet "Sølvræven". Man
enedes om at vedtage, at
han skulle i cement, når
han blev fundet.
Det nye styre for 1994 blev besat med
følgende fremtrædende medlemmer af
Styrmandslauget :
Bernd "Bøf" Mogensen blev sekretær.
Per "Hønseotter" Frandsen blev kasserer.
Regitze "Viktoria" Siggård blev Overstyrmand.
Under EVT. blev der stillet spørgsmålet:
"Hvem er Styrnlandslauget". Spørgsmålet
er endnu ikke besvaret. Det er nok stillet af
en tilløbende sniger fra en anden klub.
Bjarne Engell
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PÅ FLODTUR I DANMARK, NÆSTEN
ROERNES MOTIONSLØB 1 993 ,
Arrangør : DSR.
I år var det DSRs tur til at ar rangere det tr aditionsrige :
ROERNES MOTI ONSLØ B ude i skovene ve d Bagsværd Sø.
DSR har tjansen hvert andet år, så det næste år er

Lyngby

Roklubs tur til at stå f o r arrangementet .
I "gamle dage" var Roernes Moti o nsl øb en større affære med
del tagel se både fra Sve ri ge og Norge og med et kæmpebrag af
en fest i DSR s lokaler.
Det va r dengang, man både kun ne danse til diskotek i vægtlokalet

Helle og Bjørn havde fået ideen om vinteren og havde rekognoseret i det nordlige
Holsten om foråret. Eideren er ikke særlig
kendt fra turistguiderne og netop af den
grund ideel til en ferie-rotur for magelige
sjæle og familier med småbørn.
Altså pakkede vi 2 både på en trailer fredag aften og mødtes i Korsør ved Kielfærge m lørdag kl. 10.00. Bjørn, Ib, Pernille
og Sidsel i en bil, Mads, Birgitte, Amanda
og Lene i en anden, Bjarne, Niels, Helle i
en tredie med Tjalfe og Frigg på slæb.
Amanda og Sidsel havde endnu ikke fået
roret og syntes bedst om ture i barnevogn.

eller til levende musik i salen .
Det kan undre, at man helt er gået bort fra e n festlig afslutning på løbeturen i s koven, men mås ke er der ingen , der o r k er

Hen på lørdagen ankom vi til Rendsborg
Roklub, hvor Hertha og Werner, klubværtsparret, tog vel imod os.

at stå for en fes t om aftenen?
DSRs egne deltageres re s ultater ser således ud:
6 km.

-

- - -for
- damer:

2. Trin e Olfert

24 . 51

6. Mette Overgaard

27. 27

10 .Mette Jørgensen

33 .19

l5.Berit Johnse n

36 . 30

l6.Anett e Tornehøj

36.38

17.Lene

36 . 42

Hansen

Løb;t vand tes af Anna Hellebe rg , Sor ø Roklub, der romæssigt
ogsa er god . Danmarksmester j sin g l e - scu ller og VM-de ltag er
i samme bådtype 1993.

DSR l
Bagsværd
LDR
DSR 2

Bådene skulle roes til en lille landsby syd
for Erlde, de to af bilerne skulle først til
Sønder Stabel og dernæst hente besætningerne.
Vi tog afsted fra færgekroen kl. 11.40 og
kom efter 20 minutters roning til den første
sluse, der netop holdt søndagslukket mellem 12.00 og 15.30. Frokost, middagslur,
lidt is og spadseretur i det naturskønne
område og så var det tid. Op at betale
slusemester, ind i slusen, 10 cm ned og så
afsted.
Smukke omgivelser og vejen faldt ikke
lang, fordi Ib og Mads var med.

Holdkonkurrencen (3 personer):
l .
2.
3.
4.

Om søndagen blev bådeDe kørt ud og søsat
ved en færgekro vest for Prinzenmoor med
en rampe, der var ideel til formålet.

86 . 37
98 .18
98 . 27
1 09 . 50

I ve te raner n es klasse, 6 km for old giris, fyl dt 35 å r,
deltog Lene Baden, hvor resultat e t blev en 3. plads i: 31. 57 .

Mads kan en masse sange, som han prøvede at lære resten af sin besætning, mens Ib
bl.a. indøvede disciplinen "Madflip". Reglerne er følgende. Man enes om en ret,
biksemad med hakkebøf og det hele eller
Boeuf Bourgignon, det er ligegyldigt. Det

går så ud på at gennemgå tilberedningen i
alle detaljer fra indkøb af friske råvarer til
den perfekte servering og indtagelse inklusive tilbehør og drikkevarer. Det er vigtigt
at huske, at alle relevante alternativer skal
sammenlignes undervejs i processen og den
eller de bedste udvælges. Enhver dansker
med et sundt forhold til mad kan deltage
og foruden at tage en del tid giver det en
god appetit.
Ved det aftalte stoppested ventede vi 3
kvarter, før de andre kom for anden gang.
De vidste jo ikke noget om vores forsinkelse ved slusen. Afsted til det lille hotel i
Sønder Stabel. Dette var nemlig ikke nogen
tur med græs i maden og under sengen.
Mandag formiddag tilbage til slæbestedet
og afsted i perfekt rovejr.
Lidt efter frokost kunne vi se spiret på
Sønder Stabels lille kirke. Det tog os 2
timer at komme de sidste få kilometer i
fugleflugt, fordi Iloden tog nogle ordentlige
sving.
Under aftensmaden indløb de første protester over den indkøbte "gamle Ole". Når
frokosten ikke kan køles ned i båden og
det er dejligt solskinsvejr, får særlig gammelost hurtigt trang til at udvikle sin medfødte personlighed. Dagens emne blev sat
i rim som følger:
En ost var indkøbt til foder.
Et par dage i sol gjorde den goder.
Selv i modvind og tåge
ku' den kvæle en måge.
Osten Fido kunne kun elskes
af Moder!
Om tirsdagen var vejret blæsende fra vest
med enkelte lette byger. Nogle roede, andre
kørte i forvejen til Frederiksstad. Formanden for "Friederichsstadt Ruder Gesellschaft e.V." forlod sin manufakturforretning
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OM SAUNAKULTUR
Går du i sauna i DSR?
Hvis ikke, så går du efter min
mening glip af et væsentligt gode i klubben. Nu kan der være mange grunde til, at
du ikke gør det, og jeg skal nævne nogle,
så kan du selv sige ja eller nej .
l) Du føler dig utilpas i varmen, fordi du
ikke kan svede.
2) Du har for travlt til at bruge tid på blot
at sidde på en bænk og vente på at blive
gennemvarm.
3) Du har aldrig prøvet det og er alt for
genert til at vise dig uden tøj, måske oven
i købet over for nogen af det andet køn .
4) Som måske eneste pige føler du dig
overbegloet i saunaen.

varmt, og så efter maksimalt 10 minutter er
de færdige med det bad.
Det er ikke saunakultur, og sådan
var det ikke 50'erne. Den gang gik de
kulturelle i sauna lørdag eftermiddag, og
det tog det meste af eftermiddagen. Her
blev såvel udenrigs- og indenrigspolitik
klaret, og klubbens problemer ligeså, og
hvis der måske ikke var så mange til stede,
så var det et godt sted til at lade hvilen
falde over sig og meditere over tilværelsen.
Prøv at praktiser badet sådan, at du
giver dig god tid, tag flere ture vekslende
med brusebad og hvilepauser plus væske.
Måske vil ~ time med lidt lavere temperatur bekomme dig meget bedre end 10 minutter ved en meget høj temperatur.
Og husk så, at det slanker ikke at
gå i sauna, selvom du måske på kort tid
kan smide et ~ eller l helt kilo.

Ad l): Det er sandsynligt, at du
ikke sveder ret meget de første gange, hvis
du ikke er vant til at gå i sauna. I så til fælde skal du kun opholde dig kort tid ad
gangen i saunaen. Så snart du føler dig
varm, skal du gå ud og køle dig af under
en kold bruser, drikke noget vand, hvi le
lidt og er så parat til en tur til. Når du har
gjort det nogle gange, så kommer sveden
og velværet. Dette kan du gentage mange
gange.
Selv var jeg engang på en renselsesk ur, der blandt andet bestod af saunabad
inclusive hvilepauser 5 timer dagligt i 3
uger, og i Østrig traf jeg for mange år
siden en ihærdig badstuebader, der havde
tilbragt hele 1. juledag i sauna kun afbrudt
af et passende antal dukkerter i søen lige
udenfor. Det er vist unødvendigt at nævne,
at i sådanne tilfælde er det tvingende nødvendigt hele tiden at holde væske- og
saltbalancen i orden, ellers kan det gå
meget galt.

Ad 3): Ja sådan har mange det
sikkert, men hvad er der at være genert
over. Dit nøgne legeme ligner sikkert
mange andres, det er skabt af naturen eller,
andre vi l sige, af Vorherre, måske er det
ikke særligt kønt, men vi er gennemgående
meget tolerante her i klubben. Dette med
blufærdighed hviler i høj grad på fordomme, og fordomme er ret ubrugelige. På
badestranden er det mere og mere acceptabelt at smide tøjet, og f.ex. er der flere og
flere piger, der går topløse.
Livet er fyldt med barrierer, som vi
gør bedst ved at overskride, hvis der er en
gevinst på den anden side.
Jeg har bemærket en forskel på
medlemmerne. Kaproerne er generelt meget mindre blufærdige end motionsroem e.
Det generer dem overhovedet ikke med
fæ lles omklædning og fælles bad.

Ad 2): Måske har du for travlt ,
prøv at geare ned og pas eventuelt på dit
blodtryk. At gå i sauna er i høj grad afst ressende, men de fleste brugere af saunaen i DSR gør det på en forj age t måde. De
går derind efter en gymnastiktime, sætter
sig op, hvor der i virkeligheden er for

Ad 4): Hvis du er en usædvanlig
flot pige og er ny i saunaen, så er det da
muligt, at nogen diskret vil kigge på dig.
Så tag det som en kompliment. Du kan jo
også tage nogle medsøstre med dig, så du
ikke er helt alene. Sandsynligheden for, at
du bli ver overbegloet, er imidlertid lille;
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Fredag flot sommervejr med let brise.
Bådene videre fra Sønder Stabel. Den dag
blev der også hentet flere tyske penge, da
beholdningen var sluppet op.

og marcherede derpå videre i samme infernalske larm, nu inklusive um-papa, for
at få fundet årets fuglekonge . Sådan har
hver landsdel nu sine skikke.

Lørdag morgen under Hotelmutters Store
Holstenske Morgenbord (mums!) blev vi
forstyrret af en farlig larm.

Vi roede og kørte tilbage til Færgekroen i
let dis, der senere lettede til mere sol og let
brise.

Bjørn, der som den eneste kunne tilstrækkeligt tysk til at gøre sig forståelig over for
de indfødte, fik på en direkte forespørgsel
oplyst, at det drejede sig om den lokale
fugleskyttcforenings orkester, der i dag var
stået tidligt op for at marchere hele sognet
rundt og hente medlemmerne (de var vel
blevet vækket straks orkestret stemte i ).

Da vi havde læsset bådene på trailer, blev
Fido parteret og serveret på friskt fuldkornsrugbrød med smør, rå løg og 80%
Stroh-rom.
Hjem til RRV e.V. og Klubværtsparret.
Under aftenkaffen sammenfattede vi turens
som følger:

Vi så tubaisten, en herre på godt og vel 70
år, stå og hvile sig op ad sin tuba. Efter de
indledende umpa'er var han blevet efterladt,
så han kunne få pusten igen, til resten af
foreningen kom tilbage.

Da ugen var slut, var vi kommen
tilbage meri huller i lommen.
Vi fik floder med sving
og vindpust med pling
og masser af øller i vommen.

Konklusion:
En sådan tur kræver grundig forberedelse .
Etaper, slæbesteder, overnatninger, detal jeret program dag for dag, åbningstider for
seværdigheder, sluser og andre steder skal
være kendte.
Deltagerne skal kende hinanden og være
sikre på, at alle kender turens ambitionsni veau både socialt (børnevræl), præstationsmæssigt og økonomisk.
Roningen skal foregå som fra spids til
spids af takkerne i en stjerne formet af den
vej, bilerne skal køre . Besætningen skal
nemlig have fast base, hvor børnene skal
sove hver nat. Ellers bliver de kulrede.

Og det gjorde de så med trutten og hiv og
sving. Alle stillede sig op på række og
geled, nogle spankulerede lidt rundt med
honnør og retstilling som en flok hanekyllinger, hentede formanden i huset overfor

Bjarne Engell
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Skærgårdstur
Endelig! DrØmmen om at opleve
skærgården,
som jeg husker
Bergman-filmene - blide, hede
romantiske romantiske stemningsbilleder - den brusende,
koglende sommernat
er det
sdådan ?
Ah - ikke helt. Ikke der, hvor
Beri t, Lene og jeg var (Str6mstad-Uddevalla). Bruset, suset
var der - og smukt. En fantastisk naturoplevelse. Det mindede om mine oplevelser på
GrØnland. Smukke, barske, golde klippeøer langs kysten. Kun
isen manglede. Forestil dig,
at der langs vesterhavskysten
placeres klippeøer, masser man ku' ikke slappe af som
styrmand - hele tiden tjekke
af med kort og kompas - hvor
er vi ? samtidig med at holde
udkig for skær og forkerte
søer.
At finde en lejrplads virkede
som et af naturens særeste
luner. pludselig, mens man
roede langs klippesiderne, ku'
den dukke op - den blå lagune
(den var nu mere grØn), med en
fin strand af grus og en lillebi tte plet græs
sikkert
grundlagt af en af de mange
albatroslignende fugle. Lige
nok til et telt. Det fØl tes
virkelig som paradiset. Den
smukkeste plads jeg husker ku'
vi desværre ikke bruge, da der
måske var en vis risiko for,
at nogle køer, der græssede
fredeligt på en fjerntliggende
mark, ku' finde på at svØmme
over tilos - hvad de skulle
gøre det for fik jeg aldrig
spurgt Lene om, men da alle
helst sku' ha' en god og tryg
ferie, foretrak jeg at tie og
vi roede videre - det blev til
ca. Il timer den dag. Man sover helt afslappet på sådan en
uges rotur.
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Værdien af ordentlige kort fik
vi rigtigt erkendt. Da ferie
sæsonen lige var sluttet, var
alle skibshandler og lign.
lukkede, så vi var dybt taknemmelige for de ca. 300 fotokopierede A4-sider af sØkort,
vi lånte af Per Erup - og med
lidt besvær fik jeg sorteret
dem - og så var vi som regel
"roet ud af" dem. En anden
stor hjælp var de kort, vi
lånte af Mikkel, som vist nok
har arvet dem efter Einar Mikkelsen, der var med på Vitus
Berings opdagelsesrej ser netop
her. I hvert fald er kortene
fra 1840 og huse og de store
veje indtegnet 1931 - så det
var en stor hjælp -når man
ikke har andet
klippeøer
forsvinder jo ikke sådan lige
fra den ene dag til den anden.
Selvfølgelig er betingelsen
for at få nytte af kort, at
vedkommende forstår, hvad der
er op og ned - eller rettere
nord/syd. Jeg husker tydeligt
den sidste dag, der blev forlænget med yderligere 12 km.
Jeg havde lige overtaget styringen efter Berit - det var
ret diset - vi havde passeret
stort åbent vand med mange Øer
og skulle bare direkte ind i
kanalen til Uddevalla. Problemet var, at der så ret tørt ud
forude, og der gik kØer og
græssede. Det lykkedes mig at
pej le vores rigtige position
ind på kortet, vende det rigtigt (efter kompasset) og minimere omvejen til de fØromtalte 12 km.
Selvfølgelig kan vi alle ha'en
"off-day" - jeg husker svagt
min egen - på vej ind i Marstrand, dybt vand, rød bøje,
går lige inden om bøjen, vildt
vinkende pensionist på badeanstal ten, sikke en entusiastisk
modtagelse. Jeg vinker lige
igen, "gunk" , båden står på
toppen af skær, heldigvis ikke

tandem må man tage sig frem i
samme takt og retning. Men
hver båds mandskab har sit
særpræg.
For mange år siden dannede jeg
fast hold sammen med den alt
for tidligt afdØde skuespiller
Poul Mourier + en tredie. den
roning, der kom ud af det, var
nok så meget en træning for
lattermusklerne. Med ham på
styrmandssædet gik det langsomt frem. Det var en lang,
daglig opførelse af revy- og
kabaret-forestillinger
med
gratis adgang til l. parket.
Daglig er måske så meget sagt,
for vi var ikke klubbens mest
energiske hold. Der skulle
ikke være ret mange skyer på
himle, og ikke blæse ret megen
vind, fØr telefonen kimede:
"Ved du hvad, jeg synes ikke,
det ser for godt ud med vejret
her til morgen, skulle vi ikke
springe over i dag?" Forslag
af denne art blev altid modtaget med begejstring, og vi
vendte os om på siden og sov
videre.
Et andet rohold havde for vane
at lægge vejen om ad en dameroklub, et par kilometer længere fremme mod dagens mål. Da
holdet engang på hjemvejen
stoppede op og gik i land hos
pigerne - "for at hilse på" som de udtrykte sig, blev det
en af pigerne for meget. Ubemærket lØsnede hun en af bundpropperne i gæsternes båd
med det resultat, at båden
begyndte at tage vand ind.
Vore roere, der troede de var
stØdt på en undersØisk sten,
hev og sled i årerne næsten så
blodet sprang, for at nå hjem
til klubhuset, fØr båden sank.
De nåede det, siddende i vand,
næsten op til rælingen. Hvorefter de måtte i gang med et
kæmpearbejde med at Øse, dØdtrætte som de var, fØr de var
i stand til at lØfte båden op
på slæbestedet.

Det er som bekendt kun tåber,
der ikke viser havet den fornØdne respekt. Vi roere gør
det. For eksempel er det en
selvfølge, at der ikke drikkes
i en robåd. Anderledes, når vi
er nået helt frem til turens
bestemmelsessted. Der kan man
godt tage sig en enkelt Øl.
For en del år siden var jeg
med et par kammerater en lørdag aften taget op til klubbens weekend-hus i Nivå, for
at tage hjem igen om sØndagen.
Et andet rohold var kommet
dertil før vi, og de var allerede gået til kØjs. Vi nyankomne ville nu snuppe en godnat-pilsner, og for selskabets
skyld råbte vi ind i soverummet til de andre om at være
med. Men intet kunne vække de
sovende, så vi lukkede dØren
og satte os omkring bordet i
spisestuen. Men nu skete der
et mirakel. I det øjeblik, vi
med ølåbneren løftede kapslen
af flaskerne, f6r de sovende
op af deres køjer og kom styrtende ind tilos. Kun lyden af
en flaske, der åbnes, kunne
vække de sovende kæmper.
Glæden ved at ro er glæden ved
en morgen på vandet, hvordan
det end kan gå til, vejret er
som regel bedst om morgenen.
Måske har vinden, efter nattens hvile, ikke fået kræfter
til at blæse op. Måske har
skyerne endnu ikke nået at
trække sig sammen. Tilmed er
solen smukkest, og luften renset, i morgentimerne.
I det blege morgen lys ser vi,
ude fra vandet, byen vågne op
til en ny dag. Vi vinker godmorgen til strandens fØrste
badegæster. Vi ser de første
cyklister og bilister på vej
til arbejde. Vi følger trafikken på Strandvejen, mens den
vokser og vokser.
Som roer er man i nærkontakt
med vandet. Mens båden glider
frem, iagttager vi, hvordan
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Indlæg fra materielforvalteren.

EFTERLYSNING
Vil du være Klubmester, Danmmarksmester,
Nordisk mester, Europamester eller
Verdensmester, og er mellem Oog 2Sår, så kan
DSR's kaproningsafdeling føre tingene ud i
livet for dig.
Vi fordrer selvfølgelig en vis form for
anstrengelse, men den vil så rigelig blive
belønnet i form af sjove oplevelser, socialt
samvær, gode venner, bedre kondition, samt
mulighed for at vinde medaljer både i ind- og
udland.
Interesseret?
Så kontakt Regitze eller Gustav i klubben,
mandag eller onsdag kl.1800
16

Til DSR's medlemmer.
Arbejdet med at klargøre bådene til næste år er begyndt, og der
er masser at tage fat på, bådene er slidte efter en sommer på
vandet.
Som det er kendt for de fleste, foregår langt de fleste aktiviteter på frivillig basis. Bestyrelsen har ikke mulighed for at
afsætte penge til at betale sig fra ret meget af bådvedligeholdelsen, efter at det på generalforsamlingen blev vedtaget, at
vi skal have uændret kontingent til næste år. Derfor er der brug
for alles hjælp til at få bådene klar til næste år.
Det er ikke mange timers arbejde fra hvert medlem, der er
nødvendigt, for at vi alle har både at ro i til næste år.
Der er mulighed for at give sit bidrag til vedligeholdelsen af
bådene ved at komme på en af de mærkede tirsdage aller lørdage på
kalenderen.
Tirsdag er det fra 17.00 - 20.00
Lørdag er det fra 13.00 - 16.00
på bagsiden af denne side finder du en kalender med dage, hvor
klargøring af bådene finder sted. Du bedes mærke de dage af, hvor
du Ønsker at deltage, og returnere kalenderen til materielforvalteren. Selvom du ikke har fået tilmeldt dig på en arbejdsdag, så
kom alligevel, hvis du finder ud af, at du har tid og lyst.
Kom og vær aktiv i DSR, der er som altid kaffe/te, kage og dansk
hygge i forbindelse med en arbejdsdag.
Med venlig hilsen
Christian Pedersen
materielforvalter
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