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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 OSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse
foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00
til DSR's girokonto nr. 50034 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
girokvi tter ingen . 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 OSR's faciliteter og aktiviteter benyttes . Eksklusion
vil først finde sted ved en restance svarende til ~ - l års
kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso, Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af
skyldneren.
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Rosæsonen 1994 nærmer sig.
Med detie første blad i det nye år vil jeg
gerne ønske Jer alle et rigtig godt nytår.

er der brug for en slor frwillig indsats Vi
har mange muligheder i hus som det, vi råder over - hvilke der bliver udnyttet, afhænger ganske af medlemmernes initiativ

Dagene er ved at blive længere, og jeg tror,
vi alle glæder os til, al det atter bliver tid lil
at komme på vandet. Sæsonen i år staner
officielt søndag den 27 maris ~ reserver allerede nu dagen l

Fra bestyrelsens side kan vi sørge for al 10kajerne fremstår rimeligt rengjone og at
~k.kenet er åbent et antal gange om ugen resten er op til jer'

Det store emne p! generalforsamlingen i
november var friV111ighed. Jeg er glad for at
I1cnallet af de fremmødte bakkede op omkring den ide, at arbejde i DSR skal baseres
på frivillighed Men en ting er opbakning en
sen aften j november, en anden er den
praktiske opbakning i Iwerdagen Som
nævnt tlere gange har det synlige resultat
været, at vi har afskaffet arbejdsordningen,
men ikke arbejdet! AJt materiellet skal
stadig gøres klar til brug i den kommende
sæson. Min fomenunelse er al de (le~e af
jer udmærket er klare over delte, men at det
er lidt svært at få taget sig sammen til at
møde op Når I læ:ser delle, er det første
større arrangement med bådkJargøring løbet
af stabelen, forhåbentltg med succes Vi
forsøger at samle mange medlemmer over
en weekend, således at vi kan få taget et
ordentlig nap under lidt selskabelige former.
Jeg håber, al mange af Jer har været m~,
hVIs du ikke har, så følg med på opslagstavleme eller tal med materielforvalteren, idet
jeg er overbevist om, al der nok skal
korrune et arrangement til af denne type i
vinler

For at fa de forskellige aktiviteter igang, afholdes et medlemsmøde tirsdag den 2:2_
februar J....i. 20.JO !på. verandaen. Her vil
bestyrelsen fortælle lidt om de planer, der er
for den kommende sæson, men ikJ<e mindst
er det menlflgen at få jeres Ideer på bordet
og få sammensat nogle grupper, der kan
føre en del af dem ud i livet Så tænk lidt
over, hvorledes au kunne tænke dig at bidrage til "kJublivel" i derUle sæson og mød
sa op denne aften og fUld samrnen med ligesindede

Vinteren er og5å den tid, der skal bnlges til

planlægning og uddannelse Karen er p t
ved at tilrettelægge instruktørkurser, der
skal sikre, at VI er rustede til at tage vel

imod de forhåbentlig mange nye, der kunne
tænke sig at stit\e bekendtskab med rOrUngen Dette kan du læse om andetsteds i bladet, men her vil jeg gerne opfordre jer til at
slutte op omkring instruktionen Dette er
også for jer en mulighed for at lære ar ro
bedre samt for at knytte mange kOllI akter dels til andre nuværende medlemmer og
dels til de mange nye, der erfaringsmæssigt
dukker op. Instruktøruddannelsen Slår åben
for alle - også for kaniner fra sidste år

Nu er al frivillighed ik.k:c koncentreret omkring arbejdet i bådehalJen. Det at være
medlem af en rokJub gjver jo ikke blot mulighed for at dyrke roning i de forskellige
afskygninger, men giver også adgang til
deltagelse i den brede vifte af a.k1jvLteter,
der kaldes "k.Iubliv" Også på dette område

Det er heller ikke for tidligt at stane planlægningen af årets langture, så vll du på
langtur i år, sA. tag kontakt med Bente med
dine ideer

Henning

3

Tour de Gudenå 1993
tUa

120 km i regnvejr

Der var tusind kajakker og nogle få kanoer, men kanoerne stod
ikke hele distancen.
Der var piger og drenge og kvinder og mænd.
Der var tyskere og nordmænd og svenskere og hollændere og
australiere og englændere og belgiere og syd-afrikanere,
og vi var der også fra DSR.
Der var enere og toere (Kl, Cl og K2, C2), og DSR i Klog K2.
Der var stemning og fest, og ingen Johnny Reimer.
Der- var børn og ældre, der roede, så vi ikke kunne hænge på (men
de havde jo wing-pagajer ... ).
Der var regn og blæst og kæntringer og dehydrer~nger.
Der var urinposer med saft, som SØrgede for væske- og 9ukkerbalancen.
Der var folk, som vidste, hvordan man gør. Og der var folk fra
OSR med et sæt rotøj, der var klamt og lugtede af ged.
Der var ømhed og træthed, men ogs~ smil og friske kommentarer.
Der var stævnemassører og kærlige supportere fra klubberne. Og
supporterne fik stævnetrøje~ seks uger før roerne!
Der var også støtte fra DSR.
Der var blodige hænder og baller, men folkene fra DSR kom igennem
uden men og skader.
Der var civilforsvar og appetit og noget vi spiste som mad.
Der var skoler~e, hvor vi sov, fredag dejllgt og lørdag fra 10
til 5~.
Der var folk, der roede for at vinde, og os, der var stolte over
at gennemfØre.
Der var gået over to dage, men på diplome~ står der 11 timer.
Og der er Tour de Gudenå igen i

729

~nders

år, og vi er med.

Føyn

4

Sidste nyt fra instruktionsudvalget
Efter en hektisk inSlruktionssæson 199] er instnlktionsudvalget nu aller kommet til kræfter. Vi
er efter en hurtig evaluering af sæsonen begyndt at se fremad - og en mængde initiativer og nye
ideer er kommet på bordet.
Vinterens første initiativ fra InstruktionsudvaJget bliver et møde for alle. der har lyst til al kOIllme igll!lg med en uddannelse som instruktør. HvomM og hvor omfattende instruktørkurseme
bliver, er endnu ikke fastlagt, idet vi stadig venter på tilbagemelding fra de eksterne lærere,
som vi har truffet aftale med om undervisningen. Mødet er dog fastlagt.

Onsdag den 9. februar kl. 19.30
På dette møde vil vi infonnere om vinterens kurser og udlevere vores udmærkede værk Hvad
enhver instruklør bør vide. Hvis [ ikke er i stand til at konune til dette møde, men alligevel ønsker at blive instruktører, må J meget gerne ringe til undertegnede
For de medlemmer, der allerede er instruktører, har vi i år også aftalt videreuddannelse med
eksterne lærere. Infonnation og tilmeldingsfrister vil tilgå alle registrerede instruktører. så snart
vi ved mere.
Der er i !r standerhejsning søndag den 27 marts, og traditionen tro slat1er inriggerinstruktionen allerede dagen efter. Vi fonsætter m~ at instruere mandage og onsdage kl. 17.15, men en
ændring i forhold til sidste år er allerede fastlagt:
S§Jedes vil kaninernes første aften i DSR bliver en såkaldt introdukliollSajlen DelUle aften bliver kaninerne infonneret om DSR, vores tilbud, instruktionens forløb, indmeldelsesprocedurer
osv Derefter kommer kaninerne i bassin og ser vores materiel. Først anden instruktionsaJ1en
vil kaninerne komme på vandet. Med dene håber vi, at kaninernes start i DSR bliver roligere
og knap så "voldSj)m", som vi har set de tidligere år. Vores h~b er samtidigt. at kun kaniner,
der finder DSR og roning spændende efter introduktionsaftenen. fortsætter med instruktionen.
Dene. kombineret med en skærpet kontrol af indmeldelse j{>r anden gang på vandet, skuUe
gerne gøre instruktionen bedre for de kaniner, der ønsker at fortsæIle med at ro, idet der forventes en mindre og mere engageret kaninskare end den, vi har set, de tidligere år.

5

Vi har endvidere valgt, at introdulctionsaftner som udgnngspunkt kun holdes om mandagen Vi
kan på den måde danne os et overblik over, hvormange der ønsker at blive instrueret et par dage før, de skal på vandet første gang - og om nødvendigt indkalde ekstra instruktører

Der er en mængde praktiske problemer forbundet med disse ideer, men dem er vi ved at løsc.
Vi er i øjeblikket i gang med - udover alt det seriøse - at planlægge Kall/ndræberkllrsus V
Dette intemat-"kursus" er en hygge- sociaJ- hårdt arbejde- weekend i maj for klubbens instruk·
tører, nye såvel som gamle. Vi er endnu ikke helt klar over, hvilken weekend det bliver, men vi
melder hunigt tilbage

Ny i nstruktionsrochef
Michael Hansen valgte i oktober at trække sig efter Il M som instruktionsrochef Michael har
fået for meget at lave andre steder og mener samtidigt, at en ny nu passende kan træde til og
sta i spidsen for de ændringer, instruktionen skal underlægges de næste ir. Instruktionsudvalget valgte så at indstille undertegnede.
En kort præsentation af mig selv vil måske her være passende: Jeg er 23 år, læser på 3 år erhvervsøkonomi-matematik på Handelshøjskolen, har været medlem af DSR siden 1987, instruktør siden 1988, medlem af instruktionsudvalget næsten siden dets start i 1990· og en stor
del af min familie er iøvrigt også medierruner i klubben ..
Inslrulc1ionsudvalget for1sætler med de samme mennesker og den samme entusiasme som tidligere.
Hvis nogle har ideer, bemærkninger eUer spørgsmål kan I henvende jer til instruktionsudvaJget
(Anders Grøn, Carsten Olin, Klaus Holme, Christian Grønbech, Michael Hansen, Pia Duvier og
Karen Brems Føyn).

PA instruktionsudvalgets vegne
Karen Brems Føyn
telf. 36457324
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Klu.ilft~n

Nye Skabs kort
I anledning af ~rssldflel er der fabrikeret friske skabslcort gældende for 1994. Disse
kan erhverves for kr. 20,- i baren . Kortene et
kun gyldige i 1994.
Har du et skab i dag og vi) beholde
delle, skal du købe et nye .<;.kabsko!1. inden
standerhejsningen den 27 marts.
For al alle, der vil leje el sk.ab • .<;.kaI
have mulighed (Ol' delte, vil der tndtil videre
for damernes vedkommende blive rationering kun et skab pr. dame .
Hvis du Ikke fornyer skanskortet, lIil
Ilsen blive klippet op og skabet tøml Indholdet vil derefter blive givel III Frelsens Hær
eller vil forsvinde ~ anden vis.
Skabe, som har været lejet ud lil nu
udmeld le medlemmer, men som stadig er
forsynet med l~s, vil blive klipper op uden
varsel. S~ hvis du hal overtaget et sldant skab
uden samtidig at have købt skabskort, må du
hellere meget hurlig; få tørne skabet.
Alle ulAste skabe uden skabskort vil
ligeledes bli ....e tømt uden varsel
Indvendig rengøring af lejede skabe
plhvilcr lejerne, og Sllav~e, vådlog surt roløj

Klubaften afholdes
SØndag d. 6.2.1994
kl. 18.30
Tema:
Hjelmsj~

Mød klubkammeraterne fra sommerens scullertræningslejr og
tå en hyggelig aften med Spi9ning og snak om sommerens begivenheder.
Tag dine billeder med!

til på opslag i
slyngelstuen. Hur t 19 tilmel-

Tilmelding

ding tilrådes, da der kun er
et begrænset antal pladser.
Du er

ikke opbevares

ogsA velkommen,

du (endnu)
Hjelmsjd.

og dino hlndklæder b~r af hensyn lil klimael

i ornJ<.Jæ<tningsrummcne
skabene.

remembered

ikke har

selvom

været

i

Arrangører: Susanne Agersnap &

i

Lars Bundesen

Som noget nyt vil el antal skabe ikke
blive leje I ud, men vil være disponible for
medlemmer uden fast skab l maksunalt P.t
døgn . Disse skabe vil blive mærket "KDrt1idsskab". Hvi.s du \Ii) bcny1te el sldanl ,skab.
medbringer du en bængel~s og l1ser dit tøj og
værdigenstande l.nde. /liens du dyrker sponshvets g.læder Før du 8~r hjem, tømmer du
skabet og fjerner 11~n .
.s~danne skahe ~ka) være lømt og vært:
uden IA~) n11 sidste medlem forlader k.lubben
om aftenen. r modsal fald vil låsen blive klippet op og skabet tøml
Uanset om du har lejet et skab eUer vil
gøre brug af de nye "Korttid~Jcabe", skal du
have en hængel.\s Her vil jeg anbefale Cl)
kcdel.\!'., ~ du ee fri for en n0gle . Til kode har
du mange muligheder fx Jit cprnr. eller din
Dankonkooe.
Husforvalluw
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MØDEINDKALDELSE
Debat om Klubhusets indretning.
Er du interesseret i de fysiske rammer omkring dig, når du er i klubben,
og har du nogen ideer om, hvad der er godt, hvad der er mindre godt i huset,
og hvad der eventuelt hIn være bedre - s& mød op og giv din mening til kende
og kom med konstruktive forslag

Torsdag den 17. februar k/. 20.00 iKongeværeb'et.
Af emner der skal diskuteres er:
1.
Overordnet planlægning af nederste etage med bådehal,
omklædningsrum, baderum med toiletter, sauna, medlemsværksled,
træningsrum og arkivrum.
2.
Damernes omklædningsrum.
3.
Damernes baderum med toilet.
4.
Herrernes omklædningsrum.
5.
Træningsrum.
6.
Bådehal.
og på 1. sal:
7.
Renovering af toiletter.
8.
Indretning af Kongeværelset og bi/Jardrum.
9.
Indretning af slyngelstuen.
Jeg har ideer om mange af punkterne, men ikke dem alle. Andre har også
ideer, som i nogle tilfælde stemmer overens med mine, men slet ikke i andre.
Listen med emner er lang, og vi når næppe til bunds i dem alle ved mødet; men
jeg håber vi kan få en fornuftig debat, som kan danne grundlag for en langsigtet
og mere detaljeret planlægning.
Mogens Haw

husfoTvalter

FASTELAVNSfEST
LØRDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 17.30
Vi mødes og får et enkelt g1JS til velkomst. hvorefter vi deler os op i hold og slår tønden af
katten . Derefter indtages den deliciøse midddag og sÅ 1ll~ vi se, om der sker noget derefter.
PRIS:

MIDDAG + TØNDESLAGNING:
TØNDESLAGNING ALENE

TILMELDING PÅ LISTEN I SLYNGELSTUEN.
VIGTIGT AT KØBE BILLET r BARENI'!!"
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KR. 80,KR. 20,-

Medlemsmøde
tirsdag den 22. februar
kj. 20.30

på verandaen.
Hermed indkaldes til årets første mwlemsmøde.
Aftenens emne bHver planlægning af B ktiviteter for den kommende sæson.

- Bestyrelsen vil orientere om planlagte aktiviteter.
- De bestående udvalg orienterer.
- Diskussion af nye muligbeder.
Det er under dette punkt, vi gerne vi] høre om dine ideer, d
vær forberedt.
- Sammensætning afudvalg og arbejdsgrupper.

Mød op og lad os høre d in mening
om, hvordan DSR skal fungere i 1994.

Ak tivi tets kaJen d er
Klubaften

6. februar kt. 1830

Faslela vnsfcst

12. februar

Møde om klubhuset

17. februar kl. 2000
22. februar kl. 20.30
6. marts kl. 18.30

Medlemsmøde
KJub<lften
DSR's Venners
generalfors.amting

BlAt øje
DFfR-kursus (klubtnener)
Standcrhejsfling
DFfR-kursus (kJubtræner)

ll. mans
12. maris
18.-20. marts
27. marts kl. 11.00
22.-24. april
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TILBAGEBLIK PÅ ÅRET, DER GIK

set med en forMndværende motionsroehefs briller.

I det tidlige for~r 1993 gik dønningerne
så højt, at tO af vore gode rochefer, Lise
og Lasse, valgte at gå i redningsbådene.
Skuden fortsatte sin vante slingrekurs med
fornyet besætning.

ordning i weekenden ville være ønskeligt .
Der blev etableret et motionsud\lalg.
Vores arbejde udmøntede sig i forskellige
aktiviteter: Bl.a Furesøtur, Kaninfest,
Struckmannsparken, Rosportens Dag, SkI.
Hans aften, Holmen. Især har M!tneskinsturene været succesrige. Vi har været oppe
på ca. 40 deltagere. Det er tt imponerende
syn, når hele DSR-mden lægger iii inde i
kanalerne! En tak til ud\lalget og alle der
har bakket op om \lores akti\liteter!

Som ny motionsrochef så jeg frem til et
spændende teamwork i bestyrelsen med
planlægning, diskussion og beslutninger.
Jeg havde været medlem af motionsudvalget og syntes, at der var mange ting i
klubben, der burde renes op på. Men det
var ikke helt sådan, det gik.

Det er min opfattelse, at der er et stort
behov for "sociale" akti\liteter i klubben:
fællesture, mulighed for at spise j klubben,
hyggeaftener og masser af fester. Det er
rygraden i en roklub , at der er er godt,
kammeratligt miljø .

Under "kaptajn" Rasmussen var der visse
problemer med at skabe konsensus i bestyrelsen. F.eks. har jeg sammen med HR
og sekretæren deltaget i et udvalgsarbejde
mhp. revisi()n af reglementet. Til trods for
et Stort arbejde, der blev lagt i det, blev
reglementet aldrig færdiggjort. Var der
nogen, som ikke fik det lavet om, de gerne
ville?

Jeg vil gerne tage afstand fra Henning
Rasmussens sammenligning af DSR med
en tennisklub på generalforsamlingen i
november.
En forudsætning i rosporten er netop
li\lsstilen: Fællesskabet, respekten for
medroere, materiellet og havet; - for nogen
- konkurrencen, som kaproer eller med sig
selv, når man skal prøve sine grænser af.

Alt arbejde foregik vha. delegerings- og
syndebukkeprincippet: "Du bar ans\laret.
Ou tager skraldet!" Men er det ikke ledelsens (=bestyrelsens) opgave netop at
tage ans\laret? Gad vide om ovennævnte
princip stadig er det fremherskende?

Det er netop de elementer, der skaber
deo \la rige glæde \led rosporten!
Men man kunne jo overveje al forære
Henning et medlemskab af en tcnnisklub?

På motionsområdet lykkedes det at etablere en rO\lagL~ordning. Tirsdag og torsdag
blev dækket fra april til august incl. takket
været nogle få ny, modige og et par erfarne roere, der meldte sig. I skal alle ha\le
en stor tak ror jeres opbakning og ltiælp
til at rn, tingene til at fungere!

Karen M.H. Madsen
forhåndværende motionsrochef

Det er min opfattelse at medlemmerne er
glade for rovagtsordningen. En rovagts-
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Åbne danske mesterskaber i indendørs roning
d. 15. - 16. januar
Stedet var, som de to foregående ~r, Københavns Roklub. Arrangørerne havde
valgt at rykke stævnet ned i bådehallen
fremfor i det lille lokale, hvor TQem!: gispede efter vejret i den sauna lignende varme, følte de 2500 meter ekstra ulideligt!

af det ene i herrernes tunge klasse. mens
Lene Andersson vandt cn særdeles OIcrbcvisende sejr i letvægtsklassen. !Xt var
iøvrigt Lenes debut ved et ergometerstævne
og hvilken debut!
DSR havde nogle nye piger til stalt, der
gjorde del rigtig pæne - så nu skal Sl~'rken
og stædigheden blot (så let som ingenting)
overføles t il båden !

l ~r kunne deltagerne ikke klage (Iver
dårlig luft eller trykkende varme. såvidt
v ides kollapsede bare en rocr. og det kan
der være andre årsager til.

Det lykkedes fOl os at få indtil fiere foere
med i finalerne, og hvis nogle af de øvrige

DSR havde tilmeldt 28 roere, hvoraf fire
opgav kort efter starten, nogle meldte af
men de, der boldt ud til den bitre ende,
gjorde det rigtig godt.

medlemmer alligevel træner i ergometer i
smug, så er muligheden for ilt drage sammenligninger med DSRs eliteroere til stede.
Ht:r følger nemlig de enkeltes vej til enten
finalen eller (ingenting).

Det blev i år til IO Danmarksmesterskaber
til DSR. fkke uventet tog Henning Iuul sig

Lørdagens tidtagningsløb:
500M

l 000 M

1500M

2000M

2500M

Camilla ROhde, Sen. 19-22år. letv.
Nr. 5 c finalel

1:51

3.50

5:51

7:54

9:55:0

Melte Overoaard, Sen. 23-29 år
Nr. 6 ftnal6 !

1:46

3:39

5:39

7:44

9:47:9

Anatte Tomehøj. Sen. 23-29 år
EJ finale nr. 11

1:59

4:03

6:08

8:14

10:18:5

Kasper Mortensen, Sen. 19-22 år
Nr. 12

t;4{)

3:21

5:02

6:44

825:3

Kasper Haagensen, Sen. 19-22 år
Nr. 14

1:34

3: 17

5:06

6:57

8:48:6

=

=
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500M

1000M

•500 M

2000M

2500M

Thomas Eber1, Sen. 19-22 Ar 1B1V.
Nr. 5 = Finale

1:36

3:.5

4::.4

6:34

8:12:8

Anders Brems, Soln. 19-22 Ar letv.
Nr. 17

':38

3:20

5:02

6:44

8:23:0

Allan VæverskolI. Sen. '9-22 år letv.
Nr.2S

':41

3:31

5:20

7:13

9:01:2

Henning Juul. Sen. 23-29 år
Nr. 1 = Finale

':32

3:02

4:36

6.09

7:43:5

Morten Tibian. Sen. 23-29 Ar

1:27

2:59

4.33

6:10

7:43:7

Søren Aasmul, Sen. 23-29 Ar
Nr. 4 = Finale

1:30

3:03

4:38

6.12

7:45:4

Jesper Hattal, Sen. 23-29 Ar
Nr. 5 = Finale

1:31

3:04

4.36

6:12

7:45.7

Henning Bay. 23-29 Ar latll.
Nr. 9

1:38

3:18

4:59

6.42

8:19:7

Esben JacobSen, 2'3-29 år 1B1V.
Nr. 19

1:40

3:27

5:18

7:06

8:64:6

Lene Andersson, 2'3-29 år 19111.
Nr. l

1:46

3:37

5:28

7:20

9:12:1

Charlotte Marcussen, 23-29 år letv.
Nr. 5

1:58

4:00

6:05

812

IO: 12:8

SoM Hesselkilde. 23-29 år letll.

2:01

4:08

6:20

Marie Louisa \IOn Undslow
23-29 Ar letll.
Nr. 7

2:00

4:09

~21

8:34

10:44:7

Nina Jacobsen. 23-29 år letv.
""'.8

2:02

4: 12

6:23

8:36

'0:53:9

Thomas Ebm. 19-22 Ar Ietv.
Nr.•

1:36

3:14

4:53

6:52

8:07:6

Gamilla Rohde, 19-22 år lerv,
Nr. 3

1:53

3:51

5:49

7.50

9.48:9

Mette Overgaard, 23 -29 år
"Ir. 6

1:48

3:45

5:43

7:41

9.41:2

Henning Juul, 23-29 Ar
Nr. l

1.30

3:02

4:35

6: IO

7:37.6

Morlen Tibian, 23-29 år
Nr. 4

1:29

3:02

4.37

6.11

7:43:4

Jesper Hattel, 23-29 Ar

1:30

3.05

4:39

6.19

7.45:0

1:31

3:04

4:38

6:'4

7.48:7

Nr. 2 = Finale

ANALER søNDAG

10.43:6

Nr. 6

Nr. 5

Søren Aasmul, 23-29 år
Nr.8
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6. januar 1994

TIL GYMNASTIK- OG AEROBIC DELTAGERE
Vedr. brug af salen
Salen er nu blevet istandsat og skal nu helst forblive i samme eller
næsten samme stand i de næste 20 år. Af den grund og også på
grund af den store deltagelse i klubbens aktiviteter er det nødvendigt
med omtanke og hensyn til andre medlemmer og til lokalerne,
Efter hver gymnastikperiode skal gulvet tørres over med svaberen,
Det er den pågældendes instruktørs ansvar, at dette bliver gjort; men
da instruktørerne undertiden er glemsomme, så hjælp med at få det
gjort. Det er en selvfølge, at fodtøj i salen skal være rent.
Balletbarrerne er ikke i stand til at bære tung last. Derfor lad være
med at hænge i barrerne. De kan bruges til støtte og ikke meget
mere, Flere bærearme er blevet repareret på grund af overbelastning,
Det har været meget brugt at lave strækøvelser ved at sætte
forfoden op på de malede paneler for at strække lægmusklerne,
Dette er fremover strengt forbudt.
Sofaen i foyeren er ikke et gymnastikredskab.
Hovedtrappen er frisiende at benytte til cirkeltræning; men dette er
for hårdt ved trappen . Risikoen for, at trinene bliver slået løse, og at
Irappegelænderne bliver revet ud af væggen, er for stor.
Stabelstole, som godt kan bruges til visse øvelser, skal bringes
ordentligt på plads efter endt brug. Det vil sige, at de skal stables
rigtigt på stolevognene. Husk det, det er ikke svært.
Lyset i salen tændes, reguleres og slukkes i salen.
Lyset i foyer og garderobe tændes og slukkes i skabet i garderoben.
Læs instruktionen på skabslågen og lad være at pille ved gruppeafbryderne, Det er meget generende, når dele af huset sættes ud af
funktion, fordi nogle medlemmer ikke kan læse,
Efter endt brug: Sluk lyset både i sal og foyer, Tak.
Mogens Haut, husforvalter.
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Gymnastik i DSR frd L januar 1994.

Mandage

17,00- 18,30

Gymnastik viAnne Mette
(mest for kaproere)

18:30-20:00

Gymna stik vJAnne Melie
(me§t for motion .. )
Morgen~ ymn astik

7: 00- 8:15
17:00- 18:30
18:30
18:30-20:\0
ZOo 15- 21:45

Gymnasli k ,,/UlIa
Ta i Chi ChUIlIl, e hi (;ong,

On sdage

17:00-18:30
18:30-20:00

Aerobics, low impact, vIAnne - Mette
Aerobic ... , high impad, vIAnne -Mette

Torsdage

17:00- 18:00
18:00- 19:30
18:30
19:30-21 :00

Old bO,!s-gyJ11tmstili ,,/H anne
Gymnastik v/Hanne
Ba ren åbner, aFtensmad
Gymnastik v(Hanne

Fredage

7:00- 8:15
17:00- 18:30

Morgen gymnastik v/llanne/Asbjørn
Tai ehi Chuan, ehi Gong v/Mogen..

Ti rsdage

v{Hannt/Asbjørn

G ymna~lit

'r/Asbjørn
Uaren åbner, aftensmad
"/M()ge n ,~

Redaktion: Lisbet Jensen/ Bjarne Engell/ Mette Bacher Jensen
(snsv.) Sorgskrivervej 9, 2. th., 2400 København NV.-3S 82 24 88
Tryk : BrØnshØj MinitrYK
Oplag : 1000 eks.
Tidsfrist for indlæg til næste nummer er torsdag IO. februar.
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Skov

ArrangØr

6/02

Gåsehus

Ravnsholt

*** DSR ***

27/02

Gåsehus

Ravnsholt

*** DSR ***

6/03

B

Val borup

OK Roskilde

13/03

B

Le1linge

Køge OK

18/03

D-nat

FR. borg Slotspark

FIF

19/03

A

Store Dyrehave

FIF

20/03

GAsehus

Ravnsholt

*** DSR

20/03

D-stafet

GribskOV NØdebo

FIF

27/03

8

Næsbyholm

Herlufsholm GF
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INDMELDELSE: IIker ved at. udf yld e og indbetale lndmeldelsesgirokort. Dette forefIndes på kontorets dør i bådehellen.
Indbet811nge n d«kker de 3 fønne ",AnedeI'II kontingent. Nye er
velkomne til 2 grati a prøv f!gange 1 klubben , 1ni1NI indlDeldel ... e e k el
finde !Ited.
KONTINGENT ; o pkræves k Vllrtalsviat torud vIs giro . Ved overskridelse af betol1ngø {r1 st: øA1i1t9ges et gebyr po!. 2S kr . pr.
~yk"k"er. Hvi S r ykker kryds er for sJnket. indbetaling klin der Bes bart
frll rykker. men gebyret vil blive opk ..... et det følgende kve .. to!!l .
U-OMEt.OELSE: Kon lille\! galdende ha l /l, 1 / 4. 1 /7 og
- l iTo 00 s k al
v~e OSR i hænde med mind s t 3 dages varsel . Gyldig
udme ldelse
foretoges ved at indbetale et gi~okort pio nøj ag tig kr. 3.00
ti.l OSR ' S girokonto nr . 5003466 samt ved ot anfØre ~ud mel de18e N,
navn og adresse på den del af gifOkortet. s~ , po$thuset beholder
( be t.llllngs dalen). Girokortet er dokumentati on t o r , a t udmeJdel se
tun tundet rettid igt sted og IUIn bør i ege n i nt eress e gemme
g 'rokv tttet"ingen, KontingentopkJ""i!lVning s ko~ tene ken Ikke e nvendell
t. il udmeldelse , idet meddelelser ikke kan a nfø r es pio d1 sse.
IKKE AU·r OKATISK UDMELDELSE VED RF.S'I'ANCE : Man er II'IcdlelJl og
k o nt:lngentpllgt.ig. 1I;<1tl1 gyldig odmeldala6 har fondet sted,
uon se t 0IIl DSR'" faciliteter og aktlvltøter oenyltes. Eksklus10n
vil tør s t (ind e sted ved en r es ta,nce svarende t11 ~ - l Ars
kontingent og restancen v11 om nødvendigt bl ive inddraget ved
lnC&8SO. All e olllkostni nger l forbindelse hermed betales af
skyldne.ren.

OBS !

,
Sæso nSlart, ombyg ning. pl au(r ..... .
"Ilerfer" • husk Øet nul ROSoll:loOIlC'n SlN1er
den 17 maru lU I I 00 Har du ,lIJtC alltr~de

res..:rverct døsen. sJ gør dCI

l1l.I -

og lunk ven-

ligst at skli",c dIg pi 1i~len ; Ilyn&el ~l uel\ hv;~
du ";1 deILase i fmkoJlC'I D~ lener pI&nJzg-

Il,ngen

Struk'lurdC'b,lUen hltv ~Iultel (nr 2 It siden
med de~ I~,jh,t. at tknJllcl ,nente, ., <lcn eksisterende Slruk!ul

~tOf1 kl

Ulf god nok -

,Itu

'"sen zndongu
MJ.h:iltltungsdeb.llefI har nu

~

ICWI'.1 giVt'l

el udsp,l fra hovcdbesl)'fdWln Dm "MlI&a'lnLII-

gcr 0& hll1dhnSl'rolanu~ , 110m vil !lUve deblUt·
' eI p.\ hcwedscneralfoll.mlingen Det er gI~
dchgt 111 se.•t man hil Ul sIg ned og Lznln

linker om roningens ITernhd .

nog~

VI agd

(,geni) b<lr gør e I OSR

Enen tegne' opl~sse l hl hovedgencalroruml.n«el'l pi en rel fredehg ro.eslllhn!l , men
mere om dClle • K~re bilde
Et .s,mmch tmsk e er !l,Jel i opfyldcise DS R

11M fgen Oye"iG~ OSR', Bideva:rils lOkalt'
I'I~ e', At vor bJdef'Nnd , KIm, Ilytter der,TId efter en hlllZI!f:1. fstuuisztlclu,
rede nu tI plbegyndl
c;I'

egen tlig

5Ofr1

alle:-

DSR's 81deveerfH

DSR's IUdc vzrl\ blev 0r-rCl ICl u.mtfd'8 med
"UV~'Cltt1C kJ ... bhu1 blev bygget, dvs i
slulllIngen af lO'etf!e som en sd"'L«ndl& Vlrk!.Oo!bed med egcn bestyt'clse r mange !r VlJ"
vcrl\el et . r D...unarb ll OfSle (hvis ikke del

,r det

slOrSte) IIvlg,guvrrf\ Hvis I Slt bJdclWleJt
,geMem, ....11 se, II ngtiglTlVlgc afYOte bide
Cl b)'ssel pi VJl' rftCl T iderne @jorde ill1ldler1ld
It vzrfl el ik.ke kuMC:: dn..-.es rentabel!, hvorfor
m.111 , 70'crne: lOg den tu nge bC' sl utnina at

IIAndse bAllebysnillgel'l oB- leje lokalerne ud
Oiuc liv $l ) Arme SIden YElet bcl'l)ltct af
WLlIHun JCR$Cn, del byggede og reparerede
SCjlbAde

11'

hiV del >neret rorhoandlet med
Dan N'elsen,
NI<:l! Fredstcd og P4lte R,ørsaurd, aJle per$OIltf med en lang ttlkn)1nins til DSR (Din It",
btklzdl beslyrdsespouel !.Om rocbcJ, 1C~n

t.rl,

DillJk Foternng fOf Rosport eJholdtr den 12 _
I.l man, hoved~enclaJrorWTIIing:. hvor OSR'!i
rcprz$ent.lUcr n.rurhG""1 VII vzle ul "ede
OHM. IIar dc scnn.te., v;,r,et ",cMern dels en
""lJkll>,debat Di: ddt en mllSZtnlflgsdeh'1

Ih'ad

I de ltnrJle

Io1I:rft~t)Telsen, det be31i<

kL~el

mv .

Niel~

Iw

,r

\ 'oC'tI

fOUlllfud for

DSR i ~ ir OS P.lle ~r va:tet kasserer- I en
IlIlS lsu:kl.'c) om at ladt DS~ leje lohJcrre
tit bruS rI,)( leparllian af \lorc~ b.5~epAr~ - og
CTldellg d,n t J ........11 J 99-1 op,an(lr da\:c:n.
hvm vi kunne bc:gynlk IIulnY''''osen

DeM':: t.:.dil)1nlnG g,. ... eJ umtddelb.rt plaØ~ III <I
6 bide, hvilket ror- en !;d over11 od lW" deb_:,
ten om.. hvorleck~ vi anblln'tT \'OIe tnrigsere ,

J et.g.,. - hd d.ty'lsl
Det nye k'jusJNr ef ogloi ved It vzrt rEld lB'
Delte giver pi _ds \II 10-40 kIJIU e., sLledcs I t
der er platt~ til vdsl pi dtl:t omsAtt e, un\!"
d'g med at ogsl dette frig'vel ... ~rd,fuld plads I
bJdthaJ~ Dcl elldt, m!ske "gefum med, at
VI Il r go.:t pI.ds i bid.ehallen?
V, liv bYilHel om og renoveret pi lIo.uel I
rrtanSe. SeneSI el nu isolenngcII af ICfTU '
Kote ved II v~r e IUtdfOt1 og resls.den er r~, .
618 De nZ..\te sWt er al fl br agt t.lioc:B cl(o, s)'lling, orden Defl Cf i ojebllk.ket oV'Crbel'lln
rn«I I SO-NOo/., ~ .... I'c:t nAturl,GVlS Ikke (:1
holdba fl SaHltid.! hermed "lbegy-M e~ en I"~
novning af tlusen vtf1llla lionuystem. IWlr"C1
e, nOOvcndlgt, It\., .... vil olldgJ fu~:t:ikldrr
som ielse ,f den n'egen fy".ske al,i"';!(! , Ic-

hJerne Igen e, det hCI Ru's le~~I, del ~ttv, l
ligt hu ~ ll!et midlcr hl rld.ghtd (or prc,tlnet
Men huset el" ID ,kke Nst vore! -uls c.e, ~~c
ler StuulIgcn trZI\Btr ossi ItI en Ufl'S
hind, h"lket bliver del fIEstI" '>!ure pUIJekl
Og mon ,kke d~,t b.n holde o. b-esh,fI'gede l
nogle ~ Hvad [;i" v i n\Cd vOtC omkJæcltung,-

rum..

bade{JCihteter og bAdth.J1 !'t,nlz-gnlllGl '

IItbcJdtt er swtet, d('1 forste l'I'\&de maj ,niC'
fUst/ede lIu været afholdt
velkofM<! ( til Mogens')

Pl !cnsynden27 m.vI5,

M('el er

:'1~1 !j

•
Akt ivi tetska l e nder
OSR's Venners
generalfo rs amling

4 . marts

Arbejds søndag

6. marts k l. 9.30

'o uhll f ten

6. mllets klo

SlAt IIje

12. merts k1. 19 00

Kajllkr o ning
medlemsmøde

IS. marts kl , 20 . 00

RovlIg t sn:øde

17 . martS Id.

OFfR-kurSU9
( kluDt nmer l

18. -20. marts

St.ande rhej sninv

27. mart.s k1.

OF(R-kursus
(klubtnener)

22.-2 4, april

Kllnindr abe rkursus

29, ap r il - L

18.30

20 . 00

11 ,00

maj

ANNONCE
6n rOklub

~ed en masse ",e d le~e r
En langtursrochef
En del gode langtursbAde
En he l vetden at ro pA langtur

ØNSKES

2-4 iderige og resultatorlenteeede medlemmer,
som v i l v. r e ~d til at udvikle, planlagge og
fA gennemtrtJrt wee kend - og Langtlll' e,
For "t si kre repnrsentation af helt nye
le_er i udvalget hrtJrel: jeg o g sA gerne
medlemmer uden langtur9styrmandsret,

'~Eod

fra

Er du int.ere.seret. sil ring til mIg pA tlf. 35
26 91 S4 (a ften) ellnr kont~kt mlg 1 klubben.

Sente Kj øller
langl.ursrochef

5

Standerhejsning
søndag den 27. marts 1994
kl. 11.00
KJ. 11.00

Sta nd eren hejses med korledsagelse
rra Studentersa ngfor eninge n.

KJ. 12.00

fæ ll es froko st.

Mød op, og væ r med til a t give sæsonen en festli g sta rt.
Skull e vejret arte sig, og det hAbe r j eg. vil der selvføl ge li g væ re mu lighed fo r Ar ets første r otur denne dag!
Deltage lse i frokosten koste r 50,- kr., der beta les pil dage n.
I bedes skrive jer pA listen i Slynge lss lue n tll er gi ve bes ked til ulldertegnede pll telefon 36 46 47 67 a f hensyn til pla nlæg ninge n.
Henning

Sidste nyt fra instruktionsudvaJget
JnsfruklørklL(st:r
Vi er nu isang med al få uddiVJlet de nye og

vid~rcuddannet

de gamle

in~lJu~u,l'rer

OFIR hl! i

.ir Slanet en ny kJub:r;æ:nerutldumcls-e bestå.endt affire moduler De 10 ferSle giver KI.Ifsisleroe
en iMlrukHllmæssig

~nisuddUlf1else

Disse (O har VI købl

~

DFm.., således &1 der rllrSle

(r(llduuk) blev afhold! i rebflJ~r m.lned og del sidste 1& -10 man~ Del e, Sladig mulig! al ti!melde s's del sidste kurS'IS, som er den ulldef'Yisninl;slekniske del if IrmrJkt.l\ruddarlllelsel1

Nærmer" Inlorm~lion og 'ilmeldingslister h ~nger pli VOr.!S op$l~gslavle, De sidste IO moduler
si l.;:Iubrfæneruddannelsen, Modul C . Fysisk lIitrtlng og Modul D - ROlrærung håber vi al
k'unne Illbyde insrrulo:løreme senere

Vi I/msk"r i denne sæson al

8~n\age

succ<:sen

m~1l

kar\n\bageordnollscn fra de to

forq;~ende

sæsoner Delte ønske ~aJ'l doS hm opfyldes. sifremt der er nogle medieminer. del vil indgi i et
team,

d~r

vil

hJæl~

kaninerne igang i køkkenet hver rnlll1dag og onsdag Eventuelle Interesse-

rede i den e arb ejde, m' meget gerne hunigsl muligt konuktc inmuktJonsudvllgct dier koordina tor Henrik Pedersen (leif JIIJIJ718), d el kaninbaglordningsudvaJg kan komme iganS
med Ilt planlægge sæsonen

SpIll&lrnållun renes u) in>1.IlJl<t,0'ISUOvalg<:15 mc.dJeØllTlt1'
JI8~j6~6. KM~n J~J}lJU,

AJldt~

KlA"j JHJ:1U, Mldutl JIJ5Hjj

Jl57j1)1t,

C&Ilten JI>l15l5fJ. Chnsuan

og !'Iii 1/]006(,

Pi. InmuktiortSudvaJgeu vegne

Karen Brems FI'}'T\

Kanindræberkursus V

Fredag den 29. april - søndag den l . maj
Vi

!~ser ilfs!ed

over trokos! ftedag og regner m.-.d at

vær~

hjemme

s0l1d~g

eflermidda! Del er

rradit iu"en tro en hemmelig,hed, hvor"" skal hen, OB hvad k\.lfset' indhold bliver Een detalj e
~in

vi dog afslG.e VI helale, ar I dr j m mod/fNmllgli'n.l! Vi oldner SOIn

si~dvanlifl'l

f/-a:lspontn .

Vi

Inv i tu~r

hermed aUe, der IIgter 81 "/tre aktIve instruktertl (inflgger" I(a)llk-, ,cu i\c r-,

styrmands-, os"') i sæsonen 1994 ti l al deltage.

Nænnere information hæ nger pI vore! opsiagslI.vle AI praktiske lrSilge r

~kal

bmdende

tilmel dmg ske ipden 29 marts. Tilmeld ing sker "ed hjælp af neflc n~lående tilmcldingsbl ankcl.
der allevere~ til inS1rulftionsudvalget
Prisen for at deltag/! er 150 kr Betaling sker pi lruf fet

Tilmelding til

kaniQd.-æberku~us

V

.Ja, naturligvis vil jeg deltage

Navn: ______________________________________
Adrt'ssc:____________________________________
Telefonnummer:,______________________

•
ROVAGTSORDNING for sæsonen 199 4
Erfarne roere søges til rovagt
For

lit

sikre god orden p.li vore

d~gllge

rodage er det af viUll

betydning, at vJ har r o vag te r- til at f ordele hold, så alle kommer
på vlu'Idet, og sikro, ot: håndteringen af materiellet: sker efter
reglerne.

Oerudover udgør rov.I!ogtcn en vigtig del af kontakten til Kaniner
og nye roere. Derfor er der brug for også din hjælp. HviS du har
roet n ogle år, har opnået styr~~ndsret og har lyst til at prØve
IH ...",re ravagt: . så maKI op på ,'ovdgtslllØdet d. \7. ""lIrts og fA en
ortel'lteri.ng om opgave rne elltlr kont.akt undertegnede, livia du vIL

v",ro ravagt:. vil du modtage en grundig introduktion.

Hvo rnår er der brug for r ovagter ?
Der el' brug for ravagter på Hg . d!lge fra sa.øonst:lJrten d. 27.3.:
De traditiOnelle f;ultll!! rod.qe 1;lrsdl!lg kl.

samt på nye mødetidspunkter fred8gB,

17 og torsdag kl .

17

lørdage og søndacre .

Der sØges prim~rt rov8gter til de feste rod6qe. Derudover vil v i
t den kOll\l!lende s.!SOfl videreføre (orsøget med rovagter l weeke.n~
den. Hvilke tidspunkter. der skal være rovagter 1 weekenden, er
endnu ikke fast l agt.

Hyord an bli'r du rov a gt 7
Der afholde s et orienterende møde d. 17.3. Her vil r o vagte r fra
tidligere s~soner også blive indbudt. Rovegt Bo rd ningens indhold
og en ~tøl ~~ordning (or nye rovagter vIl blive dlgkutftret. oq d@r
vil b li ve udarbejdet en liste ove r aktive rovagter.
AUe, der har lyst til at blive rova.gt, er velkomne .
Med venli g hilsen
Lars Bundesen, motionsroehef.

,
KAJ AKRONING

MEDLEMSMØDE

AJle r oere med kajakrct indkaldes hermed til medlemsmøde

Tirsdag den IS. marts
kl. 20.00
på verandaen
Formå let med aftenen er al fJ1. disku teret orga ni sa tionen af kajakroni ngen i DSR i den komm en de sæson, hvorfor c mnt'rne
bliver:

Kajakroningen i sæsonen 1994.
Udvalg og arbejdsgrupper.
Kajakinstruktion en i sæsonen 1994.
Eventuelt.

Andre forslag og kommentarer modtages gerne.
Besty relsen.
"Gamle" rovagter og potent i elle nye rovagtez: indbydes hermed t i l

ROVAGTSMØDE
tors d ag d. 17. marts kl . 20.00
i

Ko ngevær elset

Dagsorden for mødet (med ret til ændringer) :
l. Fast l æggelse af ro v agtsord n ingens indhold.

2. Rovagtsordning

i

weekenden?

3. "Føl"-ordning f or nye rovagter .
4 . Udarbejdelse af liste over rovagter.
5. Udarbejdelse af v agtplan for sæsonen.
Med

ve~lig

hilsen

HAR DU SET

Den 12/3 199 4

Styrmand51auget gør det igen

BLAT ØJE
Festen du lkke III' gt! glip af . Efte.r 2 års skandalo
er vj atter tilbage med den så eftertragtede.
ulmodst&ol t ge, tungt l~ggende CEMENT.
Oa dette er årets helt atore tJll~bssty kke, m& du straks
si k re dig on billet 1 baren senest d. 8/3 199 4.
1'10 OG STEl):

LØRDAC D. 12. KARTS kLO~~ 19.00
STRAMOVoØtCtI' 55 "S LYNCELSTUEN"
81!:1CIAOHI NC:
DANSESICO OG HØJT HUM0R
VI S ES
STYRMANOSLAUCET 94

u
O.ienteringse e ktionen

p.irig lWt

Poul Nissen blev valgL og kenst'"
terede deep! generalforsamlingens
lovl.Lghed.

RonalO Clausen gennemgi.k betet nlllgen
for~rct
09 efter"ret
har vi Horn s~dvanligt afho l dt l ø b
tta Gåseh\lSeL med lO ti l
tte
ugers mellemrum . Rimeligt fcell\'Il0<le og ingen problemer med at.
tlnde arrangører .
Det ~9 Stifinderløo blev ~tholdl
den 19 <lpri.l 93 pJ. Ha lla nns.!.sen
veo Koarp i Sverige med Ole H~!up
sem st~vneleder og ROnald ~om
banel."gqer
Det va! en fin loIee
kend 10r offICial.'! og aI"I"angc ·
mente t glk godt.

er here.fter på 1.0 00 kl:", og for muen er p~ 47 BOO kr
Ko ntingente t
blev
!aslSat
til
uændrl~r 20 kr
MedLe.mr:1el'ne
op ford ,es
tt:
at
abonnel:"e på O · Posten
Sektior,en h.)! 54. med lellll1l"l" oq 4
ærec~dle'rmer .
~4. end te

forslag.

rngen

:o~tlr.d:

ROnald Clausen
genvalgt .
1(a55eret·
N~s; C J
SChnidt
genv.!!lgt .
Sel<:ret,! :
Johør. Fryde ndah l
genvalgt
PR-ørbcjde: Vibeke ,lansen
ør.skede i kKe genvalg
Anne w Rasmussen
va~9t

Nogle fA har deltaget

~lere

Poul tli ssen
genvalgt

af

de Abne løb.

Årets klubrne~lers~ab fandt sted i
Rude Skov . Vi var 6 rteltagere. og
Ily klubmestel:" blev Johan Fl:"ycendahl

Rv eD t u ~lt

SI)
S~ifinder10b
Undeor sted
e>Askedag den 2/" -'j.j
Rude
Skov med følgende stofvneorgani-

Der.

Genere lt har aktiviteten i det
f orlebn e år værer fol' t"inge . Vi
k:o.:nne
eventuelt
orientere
om
sekt::'one.ns virke p~ instruktionsaftene!""ne.

:. ~ l

6il~.

LOfl :

St.ævneleder: Ole H0IUp
Ronald Clilu8f:'n
Aanel"9g e l:"
RaneKont.rol , Arne Gr0ndahl,
Søllerød OK
Ov~rdommer
Bi rte SOndrup,

N~s

Schmidt ikk e kunne Vill'C'i!
stede gennemgik. POul Nl.ssen,
reVl.sor det udleverede r e9nsi<.a b .
S lif.Lr.decl øoet 9av et o verSKud på
l 110 kr f'eLv 0(\\ løbet tOl."egik i
Sverlge . Vi h iu haft I:"ent eindt~ 
le l pA ~ JOa kr
Der har ikke
....ærer behov tor at give t i lskuoj
c ~l vedllge ho l d..,lse ",f Gåsehuser.,
Ine "
\I l
~ilr
købt 20 SkæCl1\C og
kljppeL ænger
t d
Gc\sehus l øbene
f o r 1 . 070 K' . Se kt i one n$ (\vers kud
D"

2.

Lyngby OK

StævneKontl:"ol
NiI':'!te "ns

?

klub~,esterskab5:'0b

'!r l

~Sk..o-'L_d.QlL~~

Det 51
SLHinderløb sked .\ fllold ... :o den ]0} 4-9 5,
formencli<:r
l
Sve r Ige. hvis vi kiln t lnde et"
velegne-l kort
Joh~~

frydendahl

Resultat af en arbejdsweekend
Dee blev med stor
den 19 og 30/ 1.

sucoe~

~ fhol d t

arbejdaweokend lørdag og søndag

ee f ø rste , der ko~ l ø rdag mo r gen kl . B~ fik, lidt for s inket , en
god po rti on hlcsegrød , 80m Kaare havde kogt. Hlcaegrød giver
bl1 vende ~thed og en masse sna k, d a mange ikke havde f~et
hlrsegrød 1 la ng tlu . og nogle havd e aldrig smagt hi r segrød.
Lørdag var en f lot dag, .ad strålende sols kin. s å vi fik hurti gt
ryddet gangene 1 b&denal l en. idet vi stillede de både . der var 1
vejen 1 båctehal l en, uden for, så v i kunne tage Vdun, Sif, Bjarke
og Balder ned af hyld erne 09 ko-me i gang med at slibe på dem.
Der blev gAet tl1 opgaven med scor ildhu af både gamle og unge .
Der var en del n ye med l emme r, d er f ik en god sna k med d e ~ldrc
medlefMIer-,

Til frokost fik vi e n vllr~, ~rende, velsmagende grønSllg99uppe.
Det give r altid an god stemning, nAr man sid d er o ver et godt
måltid og nyder en velfortjent pause efter e n formiddag, d er er
gAet g odt.
8A~klarSlør .ing er ikke en uoverSkuelig opglIve, nAr ~lln a r mange ,
der g lvor at stort eller 1111e b1drog.
Efter fr o kost k om der flere, der ikke ha vde tid før ; de kea
h u rtig t med i a rbe jdet. kl. 15 var d er kaf f e! te~ gulerødder og
chokoladekllge.
inden lørdagen var olMle. var Vdun og S it kl ar til tørste l ag lak.
Bja rk e 09 Blllde r mllnglede kun den sidste f inJsh. inden de var
klar ti l at blive lakere t.
Si d s t pA eftermiddagen gik nogle hjem, mens lindre blev tilbage og
deltog i den e fte r f Ølgende ~klvba!ten·, h vO ,' v1 h a vd e det hygg to. ·
ligt, medens mA ne n s t od op pA en stje l' nI~ kl ar hlml1lp.l.
S ønda g IIIOrgen . efter IIIOrgenmlld Og im or ientering om. hvorledes
dagen v ill e komme til at t orlQlbe, Vi!lrede det ikke længe. før der
var f u ld akti vitet med bådkla~9ørtngen.
I køkkenet gi.k et nyt. hold. under
f o~be rede f~ok os t og lI f tenSMlId.

Kaa ~e s

ledelse. i gang med at

Sif, Vdun, b undtø j og en ma S."IE! ål'e r kOlli 8Q1ndag lIIo rgen ind pA
værftet, hvor der under Henni ng s l edelse blev lakeret ti l den
store guldmed~ lje.
Odin . Bj arke Q(J Baldel blev repare r et og sl e bet fÆrd ige, 8A de er
klar til at få andon g~ng lak , og de skal nok v~ re k la r til stander hej sn inge n.
GlasftberbAdene Prlgg, Hug i n og Munin har vi i!lrbejdet på I løbet

af vl nte~en og nangier kun at fA ordnet nogle
ge leaat'en, men det vil Kim sørge tor.

sm~

huller i

Vi fik nAet en hel del mere, end jeg havde forventet. "Ile kunne
se, at der var meget der sku l le gøres, o~ når mange arbejder på
en gang, opstår der en selvforstærkende virkn ing, de synlige
resultater af arbejdet kommer hurtigt. Det er motiverende, ~an
kan se, at en samlet indsats giver resultater.
Jeg vil gerne s i ge tak til de mange, der kom og var a kt ive, der
blev gjort et stort og flot stykke arbejde, der vil være ttl
f ælles gavn og glæde.
Succesen med en arbej dsweekend vil blive fu lgt op. Der vil blive
afholdt en arbe jdsdag , s _ ndag den 6 • .arts fra kl 9~ tIL der er
aftensmad ca. kl 18~, der vil selvfølgelig være frokost og
efter~iddagskaffe Ind imellem.
Der er som sædvanlig mulighed for at ko~~e tirsdag fra kl. 17
20 og lørdag fra klo 13 - 16.
Selv om det ikke er meget, der bliver nAet fra gang til gang, n6r
~an er 2-3 stykker, bliver det samlede resultat af tirsdage og
lørdage til en hel del alligevel. "rbejdssz!onen er ikke slut
endnu, og der e r nok at gA i gang med.
Go' arbejdslyst
Christian Pedersen

Både yngre og ældre deltog i arbe j ds weekenden

ArbejdssØndag
Dee afholdes a rbejdss~nd89 med bådklacgørlng s.ndag d. 6. mart.
fra kl. 9.30 - 18 . 30 med frOkost og eftermiddagskaffe.

De, der har lyst. kan deltage i kluba ften samme aften.
Tilmelding på opslag L slyngelstuen.

Med venlig hilsen materielforvalter Christian

Ped~rsen

Klubaften
S.nd.g d, 6.3. kl. 18.30 afholdes klubaften med middag, kaffe og
kage.

Tema: billeder fra DSR 's bercmte Nil-ekspeditIon ,

Tilmelding på

o~81ag6l

1 Slyngelstuen.

Med venlig hilsen motionsrocnef Lars Bundesen

GIVA5I/
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Weekendtur til Stronhult
Fredag d. 21. januar først på aftenen drog SO DSR-medlemmer - det
hidtil største antal på en sådan tur og det absolut makS i male,
der kunne proppes i bussen - endnu engang på motlonsweekend til
Strtlnhult, som sædvanlig under lede l se af Asbjørn Torp.

Programmet indeholdt som tid l igere aktiviteter som sightseeinglØb, orienteringsløb og holdløb med konkurrencer samt - ikke at
forg l emme

-

kag Q pau ~Q r

ind

~mel l em.

De fle Qt e

af aktiviteterne

havde to niveauer, så l edes at ma n alt efter kond i tion og behag
kunne deltage mere eller mindre intensivt.

Aftensmaden lØrdag aften fik vi en del forsinket - det tager
længere tId, end kogebogen siger, at stege 4 ha l vt optøede
lemmekØl l er i ovnen på een gang! Efter den gode middag havde
del tagerne ikke energi til mege t mere end at komme i seng og
blive kl~r til søndagens str~badser.
Efter oprydning søndag formiddag var der i programmet indlagt et
par timers vandretur på Skåneledan. på det tidspunkt væltede
sneen ned; desværre var det jo lidt sent - det kunne ellers have
været rart med en tur på ski i omrAdet.
Derefter satte vi kursen hjemad og nåede DSR kl. ca. 18 søndag,
godt trætte efter en aktiv weekend. Tak til Asbjørn for endnu en
vellykket tur til Sverige.
VelundGrre t tede kilder oplyser i øvrigt, at der nok bli'r en
fo rårsv~ndretur til Sverige. Ho l d øje med opslagstav l en.
Lars Bundesen

KAJAK

KAJAK

og mer ' kajak

DKF hi!lt:" tegn e t kon t r llkt med tysk,n e n Hans-JUr. en Tade fra Rostoel<

for perioden frem t l 1 og med OL J Atlanta 1996.

Ny

hjælpet~«ne~ :

Team Danmark har godkendt at ans~tte en hjælpetræner t Il
Hovedcenteret, og det er blevet Pernille Henningsen, ~om er- aktiv
ka j akroer i Skovshoved RoklU b.
Ny k a j akreprzsentant:

DSR's bestyrelse ha r fAet en kajak r epræsentant og det er Lene
Christe nsen. Lene rer selv ka jak, og hendes første opgave bliver
at indkalde kajakr oerne til orienterende møde. Evt. i nformationl
beskeder

t11

Lene kan la/gges

i

kajakskuffen på kontoret pA 1.

sal.
I n formation;

Vi er pr.

l.

januer 60 roere med ka jakret 1 DSR.

Angående kajakinstruktion , som starter om et par uge~ eller 8
efter standerhejsningen - spørgsmål vedrørende dette emne kan
rettes tIL kajllkins truk tør Anders røyn eller til inst rukrionsrochef Karen arems.

Spørgsmål angl'lende materiel k~n stilles t.11 kaJak instruktør Niels
Marker eller til materielforvalter Christian Pedersen.
En hilsen fx-a

"SKURET" (som snart er

h~rdi9t ,

vj)

Til skr æk og adva rse l !
Det v~r en af de bidende kolde dage, lø~dag den 12. februar.
En dag, hvor man priste sig lykkelig for at opholde oig indendørs
i varmen, fremfor på søen.
Som roer er det ganske fl'ivilligt, o m man vil ud at ro, når det
er koldt men man bør sel vfø lgelig altid rette sig efter klubbens
v inte r ronings reglement, hvis man absolut SKAL ud i disse k olde
Uder.
Denne lø rdao vovede en lIlle familie 910 ud i en kano på Søndersø
i Maribo,
Det er på denne stOD, de r afvikles Tegatta om sommeren, hvad de
fleste af OSRa tldligece og nuv*.rende kaproere nOk ved alt O~.
To mænd i fyrre Ars alderen samt den enes datter, en pige pA bare
to år, havde fået den nok for 09 meget mærkværdige id~ at tage på
skovtur 1 kano.
Man v ille ud på en af de små <,Cer i Søndc.rsøen for at grille
pØlser og bøge snobrød o ver bal!
Den ene af mændene var mege~ erfaren
~t ro sin kano, et rigtlgt
nat.urmenneske, der tillige havde del~aget i flere o verlevelseskurser og i det daglig e havde en stor stilling som arbejdspsykolog og sikkerhc.dslc.der pA cn s tørre arbejdsplads på
Sjælland.
Altså vae det ikke nogle dumdristige unge ~ennesker, der skulle
ud at lege kispus på hølgerne. Men!
Vejret var IKKE godt nok til at tage p<'l tur t. en kano. Det
blæste , og en mindre snestorm gjorde ikke turen lettere f or de
tr'e personer.
De. tre tur-kano-roere kom ikke h jem lørdag a ften. hvorefter en
større eftersøgning med bAde og hel i kop ter hlev iværksat.
Hele aftenen sendtes der lysbomber ud aveT søen og flere bAde med
politi- og Falckfolk blev sendt til Øerne fot· at lede efter de
tre personer.
Det eneste man fandt ved 21-tiden lørdag aften var kanoen, der
hlev fundet tom og halvt fyldt med vand.
Grundet usigtbar t vejr blev eftersøgningen indstillet lied
midnatst1de.
Søndag morgen ved ni-tiden blev helikopteren atter aendt i lufte n
og bare fem minutter efter blev de tre tur-roere fundet døde i
sivene ved en af øerne p å mindre end en meter dybt vand.
Alle tre bar redningsveste og lå hare 30 meter fra fast grund.
Vandtemperaturen l søen var nær frysepunktet, med begyndende
isdannelser ved søens bred.
Efter den tragiske ulykke arbejdede politiet ud fra den teori, at
de tTe omkomne var kæntret 1 Kanoen - og frosset ihjel, mens de
forsøgte at redde s1g 1 land.
Ifølge eksperter har de tre. personer ul~uligt kunne overleve mere
end et minut i det kolde vand.
l det øjeblik, de er faldet ud af kanoen og
har forsøgt at
vade 1 land, har de først fAet forfrysninger i benene og siden er
de faldet Om med krampe og er druknet, oplyste en
politikommiSÆr i forbindelse med ulykken.

På foranledning af denne ulykke synes jeg, at det er relevan t at
genhruge den efterfølgende artike l om kul des kader og førstehjæ l p.
Mette Bacher.

"
Kuldeskader og førstehjælp.
S@llv om du kun ror 1 sommerhalvilret., er vandf'll 1 fl t~r ten og !ll utnl ... gct\
af seso nen fokti s k rct koldt. VeO d u, Iwllke" r1s ik o d u løber ved at.
f alde l koldt: vand og hvad du Skal gøre f or lit: hJ ..IPf'. pe.rs on ~r , del"

er forkomne efter ophold
Hvi s

ikke,

l . Legemet og
!'Ier>ncskets

.1

koldt vand Bllor har kulde Mkader l øvri g t;

a6 leS danne artikld.
kuld epAvl r kni n ~ .

no rm olt.emperatur

er

0ll'lkr11\g

37

C.

Cenr>8

telllperlltur

under n o rlflalc be t:).ngcl .!'lcr og s ørger (ar. at. ;! O lle organer
ha r de bedst mulige "arbejdsviIk Ar. - Oen øvre 'Jrense e r c;;a. 42 C.
Over Skrides den, er der r1 øi ko f o r død. Den ,,~d nl gr~ n .. ~ er c a. 2a
opr~th o l,je a

C 11ndr8 kro psvarme). Derunder jndt ref{er h jerte stop og
Me n denne temperatur k a n variere fra

pe r ~on

derm~d d~.

til person.

Ud sættes leg emet f o r ku l d e., vi l teOlpen, tur",n t",lde , t o rdl kroppen
.. fgiver Vi\nrI! tl1 omgiv"locrne. l meget koldt va n d ka n den nødstedte
dQl næsten QljebLikkel l9 t af hjertestop 90111 følOt! a f kuldrn:::hok, " en
hy ppigst vil defl nødstedte udvikle en faldende Lege.. stelllperatur (allIlen
nedkelJ.n g l.
Det a r umuli9t at g ætte tid pA, hvor Iæn~ et ~c n neske k ", n ta l e at
o pho ld e sig 1 koldt vand. Adskillige faktorer ~pil1er ind: vandet s
temperatur, tid"n i vandet, påklædnJngen , ko,,(l1t10n samt krops bygning.
Kraftigere personer (med fedtlag) kan overleve længAre end t yndere
personer .
2_ Legemets reak ti on på kulde.
Legemet vil u'ods ku l depåvirkn1.nger forsøge <lt opretholde kropst.empe raturen på de ca. 37 C, sA de Livsvigtige org"'ner, hjerte o g hjerne.
ikke pb.vlrkeg. Lege.mets fiI'Jrste relIktion er d"rf o r rY lf t v. l illilr, d a r- s: korved h urtige muskelbev~elser. S"mtJdlg tT~kkel· blOCS kllYT 6nf! i nud~n
og 1 s~rlig g r "d 1 arlll@ og ben sig sammen, så det vorme blod bli ver
I nde l kroppe n .... rone og ben CT s~lpdes kroppc ns " kuJde9 kjola .~ KI·oppcn
s t a ndser blodcl rkula tJo ne n tilllrllle og b e n tø rs t . og n&r temperaturen
f /l.l der . o p st b.r "lammelee . " der k a n medtøn! hj"lpl'lliI'JShed. [ d en ne
sltulltl on er ~an helt o fheflgi9 lIf rcdnlng$v8 8t ell e r red ningsd r agt.
So~

følge af v a rme af givelse , hl.". tr il den kraftige blodcirkulation
vil der p6 et tid~punkt indtr~e snigende bevid5t1ø a hsd.
~n bliver h j~lpeJ ø $ t l ø bet lIf ko rt tid. Denne t J1 9tll'1d klin medføre
drukning. selv ~ milO bærer red nlngAve~t . ~g rl~i k ~en f o r d ruknin g
derved er na.deat, lur e r k\>ldedødon $om den nÆete filre.
1

hQv~det.

Jo kol der e vllndet er, des to hurtigere li Mer nedkøl i ngen. l all e f o rhOld
d et, et rcaktlonscvnen nedsattes. s:rfllrlngcrne sigo.- Ol.lI"
lit e n 8 t~rkt forfrossen og IIllllent nedkølet penIon ik.ke klin h us k e !'lsive
·nedk~ll ngen ,· hvilket er e t sikkert tagn på, at hjern en i
løbet af
kort t i d ~ k oble8 ud."

g~ ldcr

'teg n pa , a t en forulyk ke t er kuld es kO!ldet:, er , at der kOllllner en
",cetoneagtlg lugt fra aunden. Den forulykkede kan 11gne en død, og
de normale - sik[e~ dGd stegn ka n
ikke lIovendes, Som (~å&ke) bekendt

"
~6

en

fø~5tehj.lper

1~K~

~ rgøre,

O~

en

pef~on

et

a rg~et

ved døden

uet kan kun en læge .
Pulsen "å en alment nedkø l et p erlion kan v",re så !lvag. at den lkke kan
IIIiIIrkes. Men der e r alUgevel ch a nce for, at den forulykkede er i liva .

hviS hen er fund et og

bj ~ r get

inde n for nogle timer

cfte~

ulykken.

4. Behan dling .
F<,IIrst sk a l vejrtrækningen si k r(l9. Lykkes dette .l.!L~~ u .. lddelban:, skal

man fortsætte,

mens der behandles for almen nedkøling .

Der k<>n g r oft sagt slce.lnas mltll~m lo fOfl!\f!l" fo~ behandl1"9 l

hjÆ l p ae

Ved.

begge

omgivelser,

metoder
~A

første

nedkøledn personer :

al~nt

gollde.r,

/'Il

beh&ndlJngen

.O: k al

glvea

"si kre "

den ik ke pludseligt mA opglvQM.

Ml'ln ken skelno .... elle'" lette r e g r ad of nedkøl tng. hvor d en kulde.skadedt!;

er ko l d , tlCn rell gerer p.) ydre p6vlrknin!=jer ' t i l tal e, r.A b ,",v , l, 1
denne !'Iltuation " .... ..,andes l'I\Jrtl$J g6nop"'''Tlft,,~n.., i \lal:"lI\t vand / 42 · 44
C), O", muL i gt l .ggea patientloln 1 bado k ar (lHlI'te og ben s kal ned 1
vandet) , Råder men ikke ovel:" et bfldekll" , enbl:"lnge!il personen et te.1:"
aftegninq at vAdt te j siddende, d.kke t af ~.ppcr el, lign. ~ed a~
ego I)ef\ I sp"nde ( h~lJer) med v,umt vClnd (4]·.U Cl. Vandet vii I be.gge
till.Ide &tk~lo ... hurt:lqt, og man mA tilf~ re mere varmt vand.
den hutt ige genopvarmning ..,irke r &.:-",e og" ben som en ( O"" fot
BlodArarn e Abne.:- sig og f ~ rQ[ vermen f r a "ande.t iro(!
i dan k o lde krop. V""det slla1 v.l!re. mell['.J)1 4 1 o g "
C 09 mol jkkc
Qver!'lttge 45 C.
Vad

~ var~v&kslerQ. "

Ved al"orl19 almen nedk~llnq er patiente n !'Ikindød; der er ;kkc tegn
p6 liv , oq der reage r es i.kke p6 o"'gi"e190 rTl e. I denne ~Jtllati.on
anvend es den l"ngsO!l\lfle genop v .. rmning. hv19 del' er mu l l.gha.d fo r
overførgel til syge h u~.

La ngsom geno p varmni n q :
Ved den l~ngsomme genopv" r nn lng g~lde' det o~ 5t h i n dre. at legemet
afgiver yde r lige r e varlIle til omgivelserne. P"tiente n anbringøs f.eks.
inden døre, og det "Ade t\llj klippes eller akær{'51 f ri ~{ kroprnn .
Pa t iente n skal nu pakkes ind. Hurtil bruges to tæpper. om muligt ul
fol ie. der vi rk.,. .. Isolerende, Det C l ' vigtigt, at "rmene Ikke komme r
J konta k t med s elve kroppen, hv i s indre jo er v armt. Patlenten9 kro~
og be .... vikles he.:-efter ind i det ene t.ppe. mens teppe. nu".",,,,r to
anVI'inges om ove r k r op og "rme og Ul · lndp"kning ~ af hovedet.. Sørg
l or, at luftvej ene e f frt. Lad "er e ",ed at IIIaS!ic re arme og ben .
lc","'erne er ",Aske i s nende 1(01d8 , og IIIa 58890(1 vil IiIt!mulc.:-fo< blod·
cJrku l<1lt lonen , 86 der lØber k oldt bloo t:11 hjertet. Hold p a tIenten
i ro .
Hvis "'li n s k lll behandle en "lvorllqt alment nedkølet tl6rson und e r
forhold. hv or det ikke er lI'Iultgt at ovel"f\llre pahilntcn tJl land, Ic~n
hurtig g~nopvarmnln9 i vAr~t v&nd komme p& tale . hvis m"n r4d ~r ove r
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mulighederne. Im i dlertid e r også 1 denne situation gennemfør e l s en af
langsom genopvarmn i ng (ved indpakning) en acceptabel b e hand l ingsform.
Ma n har set ti l fælde, hvot selv pe r soner med meget lav legemstempel'"ftt i l l ' er blevet reddet.
Ved heldigt gennemført langsom genopvarmnlng vil legemstemperatu r en
st.ige ca. l
C 1 tillan.
5.

ca

kr op o g te.pe ratur.

Det e r ikke kun 1 vand. at kroppen udsættes for kulde . Vejr og vind
har også stor indflydelse. Kraftig blæst og luftens temperatur kan
således betyde kraftig afkøling af kroppen, især hvis påklædningen
ikke beskytter mod blæst. Reglen er, at inderst mod kroppen s k al man
bære det isolerende og yderst det vand - og vindtætte. Det er værd at
notere. at hovedet er stærkt udsat for kuldepåvirkninger, og disse
kommer snigende , idet personen ikke opdager, ~t h~n afkØles.
H.i!nder og fødder er gode fØlsl:e, nål: det gælder kulde (og varme). Når
men mærker en prikken og stikken, er det et tegn på, et afkØlingen
er ig1lng, og at man rent ta k tisk er ved at f å en fo r frysning . FØdder n e
bliver følelsesløse allerede ved.7 C. Det er et alvorligt symptom
p å "lokal" k uldeskade. og man skal hurtigst muligt have v arme for st
undg~ slvorlige forfrysninger.
De r el: risiko for k oldbrand .
Et led L behand Lingen af den almen t nedkølede person, og en god hj.i!lp.
er at glve varmt sukkervand . Org~nLsmen har u dtømt sine sukkerdepoter,
og derfor vil det varme sukker v and virke stimulerende.
6 . Xu l de o g

før 9 tehj~ l p.

Ved al behandling ~f oCre for forfrysninger og almen nedkøling glltlder
naturligvis også almindelig førstehjælp: frle luftveje skal si k res,
blødninger standses , hjælp ska l tilk~ldeB, kunstigt åndedræt g Lves
og chok forebygges.
Lars Bunclesen
Ar~iklen hygger pA no ~~~e r f~~ et
Vanggaard . Forsvarskommandoen.

(o~ed~ilg

afholdt

~f

stabslæge Le I f
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Tal om vinlerron ing!
l"orml!e L med ncdtnstaende er dcls a l i;Gf\I;C(:Il;
DSR, del~ al ,'ære mODom.
Del er ikke min h!:nsigt al

I~\'C:

en

~ Ia ndard

1m

I~~ft n

med 51,"\Uk over vinltrTOl1log I

ro·st~l l sh k

eUn benytte tal1cnc ILI al drage

dnlllnatiskc konkll.lsiooner (liorn Lt: gI\lnden ril ar der 10& si hdl om " interen cr. 31 man ikke
kan komme ud med b3dcnc, ford , gange ne er blokerede), der kJn h.olde en debat i png j
bladel, indt il spallepladse n ove rtagu af bc5lc.t'\vet se r af månesk in~lure Sigtet Cf ma re,e ar

minde om, al del ogsJ er muligt og dejli gt" ro om " ,otucn
Del O\'cllaOO li l Iz.sc ren at drage ( !\Ile konJdu~ionel pA bagg.rund af tallene , so m af
hocl'l!'i)'n h l mm neut ralitet er \',$1 sj leone ng kedelige som muligt. Talbehand l ing kan

Irnid lcl1 .d aldrig være obJek tIV, og Jq; beder læ.strtll Di:CI C ovel med mine vink i
kn)'t ning h l IIII)(-Iltn.

,,1-

Statistikke n el forment lig pll;dchg, da den er lave l uden brug 3f edb Den 1i;l:l!.ke( rOIU le,
som er ug.is1fcrede I lopfolokol1en ipenoden 31/10-93 til m-94, svarende til godt
ha lvdelen ltr V lRl et$~~(In(n .

I slaLiilillmind,1r Ikke:
I) ROhM , som ikb et ind fM ; toprotokol1cn .
2 ) RotlllC "den tegi;.tuling af ct af fltlgendc dataclcmetller: 00110, l1~dens navn, tutenS

fOl tU/ens bt:gyodelse, klok.hslel fOf tu,en' 3fslul rllng, anml
5yv rure) .

bc-~'emmtlsts.sled, k l nllkc-~ Iet

rQl.:de k il ometer (I ah

('.,'j

tlJ r-e

rot"lJrc

,.
"

",in ,

klll / tu r

lOIin/tur

100
330
160

i3
7

100

27
2B

'O

"ABC"

l

l

BoiI!Iver
Elektra
" Fenger"

4
2

4
6

I

l

6

Nymphe

2

2B

Svene
Søløve
Tjalfe
Vdun

l

2
2
2

3
10

12
26

'O

"
62

158

190
1265

13
10

450

ImQ
3660

~

Øresvi n
"129
M

2
l

2

"

1>
47

li

,

14

lb 5

14

11

75

14

155

11
7
12

=

10

km /t

B3

,,

90

9

RO

6

63
75
78

IO

'O

"

9

,,
5

79

6

--'"
7B

-'7

24 rlXre (i nd i n g~ ) har ~ "7 bå<llu lc i II blee (svarende ul 62 mlUle, idel f,J: en
bJdlUr i en fh er svarer 111 .5 rmure) roet 450 km i tidel! 61 limer.
En IYVi~k vintenOHIf fOlcg,h om 1 0rd~gen. I kajakk en befinder sig god l to IIXI. Han
(unds kyld AIlnt', Ti ne, Vibtkt' og Man inc) ror IO km (næsten li l $kovshOYed og tilbage)
pl I time og IR m.nu ncr (en hp5kamp varer I time og JO min)

Ander s F"yn
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SØGER DU UDFORDRING!
Så har Københavns

Kred scn.~

lfngdomsudvalg et uimodstiie-

ligt t ilbud:

FORMAND!
Opgaver:

Ø konomisk ansvar.
Deltage lse i kredsbestyre lses møder.
Ind kalde ti l udva lgsmøder.

DlI har/er:

Overblik og kan samle trådene.
Tå lmod ig og samarbej dsvilli g.
Humor.
Helst ikke aktiv U-leder.

Ikke nV"ldvendigvls erfaring in denfor ungdomsron ing,.

Vi tilbyde r ;

Et in te lligen t. arbejdsvilJigt. kreativt og ideri gt udvalg .

In gen forpligtigel se r m.h.r. afvik ling sam l
deltagelse i arrangementer med k lubberne.
Muli g hed for at afprøve dine lederevner.

Yder ligere information fåes hos Li sbeth Hauc 42 4S 65 29
eller Trine Svejbo rg 3 1 3926 66 - 458.

Redaktion; Lisbet Jensen/ Lars Bundesen/ Mette DaCt<cr Je nsen
( ansv. ) Borgskrivervej 9, 2. tn., 2400 København NV.-35 82 24 88
Tryk: Brønshøj Minitryk
Oplag ; 1000 eks.
Tidsfrist (or indlæg til næste nummer er torsdag 10. marts.
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Isen er nu væk, og standeren er hejst.
Velkommen til sæsonen 1994.

INDHOLDSFORTEGNELSE
leder /
v / Henning Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .' 3
Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4
Indkaldelse til ekstraordinær generalforssmling ............ s. 5
"Rovagtsmøde" vi motionsrochefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5
"Sjælland Rundt" v/ Egon Bang Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6
"Løvspringstur" v/ motionsrochefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 6
"Hvor skal DSR'erne hen ... " v/ langtursrochefen ............ s. 7
Ferielangtur på de Mazuriske Søer i Polen (DFfR MTU) ....... s. 8
Langtur for begyndere (DFfR MTU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 9
"Sidste nyt fra Instruktionsudvalget"
v I instruktionsrochefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .10
"Klubtrænerkursus" v/ Karen M. Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.12
"KajakrnØde" v/ Lene Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.14
"Ny edb i DSR" v/ motionsrochefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.14
"Motionskaproning" v/ motionsrochefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.15
"En kommentar" vi Karen M. Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.l6
"Et svar til Karen" v/ Mogens Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.16
"DSR's miljøkontrol" v/ Mogens Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.lB
Adresseliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .19
O-løbsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
INDMELDELSE: sker ved at udf"ylde 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 g irokonto 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
kontingen'tpligtig, 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
i ncasso . Alle omkostninger i forbindel se hermed betales a f
skyldneren.
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Løst og fast
DFfR's hovedgeneraJforsamJing fandt sted i
weekenden den 12.-13 . marts på Bygholm ved
Horsens. Som forudsagt i sidste blad blev det
en ret fredetig affære. Der var ikke væsentlige
ændringer lil debat på mødet .
Regler om brug af redningsveste blev indføjet i
DFfR's love, således at klubberne i deres love
eller reglement skal give regler for brug af veste j det lokale rofarvand . Dette vil vi naturligvis tage med i den revision af DSR's reglement, der er igang. Vi vil næppe kræve veste i
bådene på alle rure, men overlade beslutningen
herom til den ansvarlige styrmand. Jeg vil
imidlertid gerne her henlede jeres opmærk~
somhed på at vandet er koldt j starten af sæsonen, hvorfor det må anbefales at medbringe
veste på turene her tidligt på sæsonen - og
sikre sig at mandskabet ved, hvordan disse lages på.
Kaproningsreglementet blev ændret, således at
det nu følger det internationale kaproningsreglemenl hvad angår startprocedurer. Disse er
noget stranunere end de indtil nu gældende
danske. J eg mA indrømme, at jeg ikke er gan~
ske enig med hovedbestyrelsen i nødvendigheden af denne ændring. En meget stor del af
vore kaproere bljver trods alt på danske baner
det meste af deres rokMriere, men flertallet var
altså enig med hovedbestyrelsen.
Et af de forslag, der var ventet på hovedgeneralforsamJingen, omhandlede nogle ændringer
til reglementet for langdistancekaproning
Disse ændringer ville tiUade en justering af afstanden fra sædernidte til svirvel) således at
aJle pladser i en inrigger ville have lige lange
årer med ens udvekslingsforhold. En helt igennem fornuftig ide, der aJle~e er under udførelse i DSR (nu så kun til de både, der ikke
anvendes tillangdistancekaproning)
Forslaget blev prøvet på kredsgenera1forsamlingerne, men desværre modtaget meget negativt. Det er forstemmende at opleve en sådan
konservatisme, der forhindrer en udvikling
mod en bedre ergonomisk "arbejdsplads", når

man ror mngger. Jeg håber ikke, at denne
modtagelse af et godt forslag får fOJslagsslillerne til at opgive Vi har brug for udvikJing i
dansk roning.
I sidste blad blev offentliggjort en "bestyrelsesbeslutning", om at vi havde valgt en
kajakrepræsentant over for Dansk Kajak
Forbund. Det er bekJageligt at medlemmer
uden for bestyrelsen føler sig foranledigede til
at offentliggøre bestyrelsesbeslutninger - især
når disse ikke er truffet af be!>tyrelsen
Hvem der repræsenterer DSR hvor i kajaksanunenhæng er et af de emner, der netop nu
er taget op i et udvalg, der blev nedsat på klljakmødet den 15. marts Jeg håber, at den debat, der konuner til at foregå i dette udvalg, vil
være et væsentligt input til de beslutninger,
bestyrelsen skal tage vedrørende den videre
udvikling af kajakroningen i DSR. Når beslutningerne er taget, skal vi nok offentliggøre
dem i bladet!
Når dette læses, er sæsonen i gang Dette betyder blandt andet at gymnastikken bhver skåret ned. Vi vil dog også i år opretholde nogle
hold i selve rosæsonen, hvilke er endnu ikke
på plads, så følg med på opslagstavlerne, hvor
ændrede tider vil blive offentliggjort ,
Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på de
særregler, der gælder for bmg af scultere og
kajakker i forsæsonen Jeg citerer·
"Erfarne roere kan opnå bestyrelselu
tilladelse til at ro j perioden fra standerhejsning
til scullerskiltet lukkes og fra scullerskiltet
lukkes til standerstrygningen På disse ture er
det en betingelse, at roeren er Iført en
godkendt svømmevest, og at kysten følges så
nær som muligt."
Generel brug af disse bådtyper vil først blive
tilladt, når vandtemperaturen når op på en halv
snes grader i Svanemøllebugten.
Henning

Aktivitetskalender
Møde om Sjælland Rundt

19. april

Rovagtsmøde

19. april

DFfR-klubtrænerkursus

22.-24. april

Kanindræberkursus

29. april - l. maj

Bededagsferietur til
Sletten

29. april - 1. maj

Løvspringstur (Furesø)

7. maj

Fællestur til
Struckmannparken

12. maj

Pinsetur til Hven

21. - 23. maj

Pinsetur til Roskilde
Fjord (kredsarr.)

20. - 23. maj

Rosportens dag

4. juni

DSR fødselsdagsfest

ll. juni

Sankt Hans arrangement

23. juni

Klar til:
Fralægning
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Indkaldelse til

Ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 16. juni 1994 kl. 20.00 i DSR
I henhold til Paragraf 10 i DSRs love indkalder bestyrelsen
herved til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
Valg af sekretær.
Det påhviler i fØlge lovenes Paragraf 9 bestyrelsen at drage
omsorg for, at der bringes mindst een kandidat i forslag til
posten.
Der er stillet forslag om valg af Lene Christensen.
Yderligere kandidatemner kan bringes i forslag af ethvert
stemmeberettiget medlem, men sådanne forslag kan kun komme i
betragtning, når de er skriftlige og er bestyrelsen i hænde
senest 3D dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

"Gamle" rovagter og potentielle nye rovagter indbydes hermed til

ROVAGTSMØDE
tirsdag d. 19. april kl. 20.15
i

bestyrelseslokalet

Da mange rovagter var forhindret i at deltage i det annoncerede
mØde d. 17.3., indkaldes hermed til nyt mØde ovennævnte dato.
Dagsorden for mØdet (med ret til ændringer):
l. Fastlæggelse af rovagtsordningens indhold.
2. Rovagtsordning i weekenden.
3. "FØl"-ordning for nye rovagter.
4. Udarbejdelse af liste over rovagter.
5. Udarbejdelse af vagtplan for første del af sæsonen.
6. Orientering om det nye edb-roregistreringssystem.
Med venlig hilsen
5

Lars Bundesen, motionsrochef.

Sjælland rundt
Torsdag den 17. februar var der medlemsmøde her i roklubben, hvor
forskellige aktivi teter for året blev fremlagt. Herunder blev der
vist interesse for arrangementet Sjælland Rundt. Interessen var
så stor, at det blev besluttet at holde et lille orienterende
møde. Her var Lars Bundesen så generøs, at det blev tilbudt at
dette møde kunne holdes søndag den 6. marts, hvor der var
planlagt lysbilleder fra Ægypten.
havde en spændende snak om, hvordan og hvornår vi skulle
Sjælland Rundt. Der var stor enighed om, at træning var
nødvendig.
Vi blev enige om, at man skulle finde sammen som bådhold og
begynde på træningen.
Vi

Tidspunktet for at starte Sjælland Rundt blev skudt til fredag
den 2. september.
Alle ønskes en god træning .
Tirsdag den 19. april klokken 20.00 i Kongeværelset vil der være
et orienterende mØde om den videre planlægning.

Venlig hilsen
Egon Bang Christensen
Lørdag den 10. september håber vi at kunne holde en sejrs- eller
desperationsfest .

Motionsudvalget indbyder til

LØvspringstur
på FuresØen
lØrdag d. 7. maj kl. 12.00
Turen finder sted fra FuresØen Roklub, Farum, hvor vi låner både.
Nærmere oplysninger om arrangementet offentliggøres på opslagstavlen.
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Hvor skal DSR'erne hen, når de skal ud ...
Sæsonen 1994 nærmer sig med hastige skridt. Det er derfor
allerede nu nØdvendigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke
langturstilbud, klubben skal tilbyde.
Allerede i Bededagsferien (29. april - l. maj) arrangeres en tur
til Sletten, med mulighed for at ro op til Helsingør.
Som sidste år er det min plan at lade Pinseturen (21.-23. maj) gå
til Hven. på grund af vejret lykkedes det jo ikke sidste år at
komme derover, så måske i år.
Ferieturen i Danmark har jeg planer om at lægge i Jylland, enten
på Limfjorden eller fra Skanderborg til Hobro.
Som udlandstur er en ferietur fra Prag til Swinoutche på bedding.
Skulle du have ideer til andre ture, eller skulle du allerede nu
have planlagt ture, hØrer jeg meget gerne herom.
Bente Kj Øller
Langtursrochef
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TIDSRUM:
Turen starter i København med færge til SwinouIscje fredag aften den 22. Juli 1994 og slutter I København søndag formiddag
den 31.Juli 1994. Jyder og Fynboer kan påstige bussen I Vel le.

Fredericia elier Nyborg i løbet af Fredag

e~ermiddag.

TUREN:
Det MAZURISKE SO-område hører til blandt Polen's smukkeste egne, domIneret af lave bakker og tusindvIs af soer. Klimaet
er fastlandsklima d.v.s. varme somre. Beboede storkereder er
almindeligt i de små "H.C.Andersen" landsbyer. Soerne er fiskerige og rene. De store uberørte skove er usædvanlig rige på
dyrelIV. Man kan møde vildsvin, traner og mange forskellige
hjortearter.

~~===:::::::;r

Klubben holdes skadesfn ved

e\~.

skader på lånt matenel.

PRIS: Kr_ 2985,som dækker transport fra/lil København, overnatning

I

2 kajes

kahyl m/bad på færgen. ovrige overnatninger og fuld forpleJmng exel. drrkkevarer.
TILMELDtNG:
Senest den 1. MAJ 1994 på tilmeldingsblanketten elier en kopi
deraf. Umlddelbar1 efter denne dato vII alie tilmeldte få besked.
og den fulde deltagerpns skal betales senest den 1. JUNI 1994
på giro 3023052 elier cheCk iii: DFfR. Skovalieen 38a. postboks
74.2880 Bagsværd.
Indbetalingskortet eller check skal mærkes "konto 1160-Polen'

Tilmelding er bindende efter 15. MAJ t994. Turens pris VII norOVERNATNING og FORPLEJNING:

malt Ikke blive refunderet ved afmelding.

Vi overnatter I medbragte telte på leJrpladser/naturpladser og
bliver inddelt i telt- og madhold på tværs af klubberne. Maden
tilberedes på medbragte gasanlæg.

Yderligere oplysninger:
DOriS Bøgh

53428370

DELTAGERANTAL:
Max.42 personer. Hvis turen bliver overtegnet. vII der blive fore-

taget lodtrækning. Førstegangsdeltagere har forsteret. Deltagende klubber forpligter sig til at stilie 1 langtursbåd til rådighed I det omfang. der er brug for det.

--_--~

(F_e_ri_e_la_n_9_t_u_r_i_p_o_l_e_n_) _ _
Postnr. og By :

Navn:
Adresse:

Telefon dag: _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____ TIt. aften: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fødselsdag og ilr:

Langtursstyrmand: JNNEJ

Min deltagelse pil turen er betinget af at : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
og sil kommer med.
Deltagers underskrift: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Klubbens underskrift: _ _ _ _ _ _ _ __

Tilmeldingskuponen sendes HURTIGST MULIGT til:
DFfRs sekretariat, Postboks 74, Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd
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Langtur for nybegyndere

rIDSRUM:
:~E1 Lo'dag den 18 JUNI 199<1 Id Lørdag den 25 JUNI 1994

·UREN:

'uren starter og slulle' I Svendborg Roklub. Ruten VII blive til·
ette1ilgt I samarbelde med deltagerne og med særlig hensyn II!
Iye langtursroore og nye lar'gtursslyrmænd

FORPLEJNtNG :
DelIagerne Inddeles) madhold, der I samarbejde med lederne
selv sorger for Indkob underveJS, saml titberedning p~ medbragte gasanlæg Forste måltid er IrokoSI lørdag den 18 JUr.I
og Sidste målt(d er frokost lordag den 2S.Junl.

DELTAG EAANTAL:
Max. 18 personer

\ KTIVlT ET ER:

'uren el 1,lrenelag(, så deltagerf1e undervejS får ker,dsKab !II de
CJrskelllge 'Tlullgheder. langlursroeren haJ' for at få det lulde ud·

>y1te af Sin SDOn Der VII blandt andet blive Olienleret om. og
'Ild! muligt OVll! I følgende emner.

PRIS:
Kr 900 . som dækker (uld forpleJning. oveflialnmgsgebyrer og
badleje m.m

il

TILMELDING:

- Kort og Kompas - Bådl(anSDOl1 - Søvelsregler og
arvandsalmærkrunge' . Kænt'mgsovelse og red nlngsudSlyr •
.anglursuCSSI'{rel og delS behandling • Indkob og ti lberedr:mg
,I 18'lgtursmad - Kontaktperson under lUren· Langtursroeren
om tUrist· r"lret1elæggelse af dagselaper . lokalkendsi<.ao
~eJrmeldlng

)\lERNATNING:
,om gæsteroer I forskellige I·<lubber, salllt I telte på primitive
wpladser, hvor deltagerne bliver 1I"'ddelt I telthold pa. Iværs af
lubberne

Serlesl den l.MAJ på hlmeldlfl9sblanke1len eller kopI d.:!raf
Umiddelbart e~er denne dato VII alle t'lmeldte få besked og
den 'ulde deltagerpris skal betales senest den 1.JUNI 1994 p./I
9"0 3023052 eller check III DFfR. Skov alleen 38J. pOSlboKS
74,2880 Bagsværd
Indbel<lhngskortel eller check sk81 mærkes "Langtur for r.ybegyndere" TllmelOlngen er bindende efter 15.MAJ og turens pris
VII norfTlalt Ikke blive refunderet 'led afmelding
Yderligere oplysninger:
Poul Henning Jenser>

86109205

Navn :
(Ferielangtur for nybegyndere)
Adresse :
Postnr. og By : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefon dag: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ Tlf. aften: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fødselsdag og ~r:

Langtursstyrmand: JA/NEJ

Min deltagelse på turen er betinget af at : _ _ _ _ __
også kommer med.
Deltagers undersknft: _ _ _ _ _ __ __

Klubbens underskrift:

Tilmeldingskuponen sendes HURTIGST MULIGT til:
DFfRs sekretariat, Postboks 74, Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd
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Sidste nyt fra instruktionsudvalget
Instruktørkurserne
Vi er nu igennem forårets instruktørkurser, modul A og modul B. Vi har noteret os en overvældende interesse for disse kurser, idet ca. 40 medlemmer har deltaget i et eller begge kurser.
Det har været meget positivt for os at se, at så mange - nye såvel som gamle - er interesserede i
instruktionen.

Hvad enhver roer bør vide
Det traditionsrige værk Hvad enhver roer bør vide har igennem det sidste år været under en
kraftig redigering bia. med henblik på at det også skal kunne anvendes som undervisningsmateriale ved det teoretiske styrmandskursus. Bogen indeholder klubbens standardiserede
kommandoer, manøvrebeskrivelser, råd, oplysninger og regler for roning i vores daglige rofarvand . Den er nu lige ved at være klar til trykken, således at alle vil kunne få den i løbet af
forsommeren.

Løfte- og bæreteknik indlæres i bådeværftet til instruktørkurset. Foto: Hanne Orloff
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Retningslinier for instruktørerne
Vi er i øjeblikket ved at udarbejde nogle længe ønskede retningslinier til instruktørerne om instruktionen i DSR dvs. instruktionen generelt, brug af roinstruktionsprotokoUen, kaninbageordningen, indmeldesesprocedurer osv. Disse retningslinier vil blive uddelt til alle instruktører

så snart det er færdigt.
For 3 år siden udarbejdede det daværende instruktionsudvalg Hvad enhver instruktør bør vide.
Deri står en del gode råd, om i hvilken rækkefølge kommandoer og manøvrer bør indlæres og
om instruktion og DSR generelt. Denne bog vil vi opfordre alle instruktører til at finde frem og
genlæse. Vi har ikke mange eksemplarer tilbage af dette værk, men låner gerne de resterende
ud til øvrige interesserede.

Kanindræberkursus
Planlægningen af årets kanindræberkursus, der som tidligere skrevet finder sted i storebededagsferien, er i fuld gang, og vi kan allerede nu love, at dette kursus ikke kommer til at stå tilbage for de tidligere kurser. Modige, aktive instruktører kan stadig nå at tilmelde sig, hvis de
skynder sig

Sæsonstart
Instruktionssæsonen er nu startet. Instruktion foregår som sædvanligt mandage og onsdage kJ
17.15, hvor vi håber, at rigtigt mange instruktører vil møde op og give en hånd med.
Gode ideer, spørgsmål og kommentarer generelt modtages som altid af instruktionsudvalget:
Anders 31573974, Carsten 31425150, Christian 31865646, Karen 36457324, Klaus 38332212,
Michael 31353455 og Pia 33120415

På hjerteligt gensyn mandage og onsdage - og på kanindræberkurset.

På instruktionsudvalgets vegne
Karen Brems Føyn
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Klubtrænerkursus I DSR
Som led i debatten om kvalitet vs. kvantitet i instruktionen af nye medlemmer, har den nye instruktionsrochef valgt at fØlge Niels Henry Sechers råd på
generalforsamlingen 1993 om at investere i en bedre
uddannelse af DSR's instruktØrer. Godt initiativ!
Undertegnede, der sidste år
var gennem et ca. 3~ times
instruktØrkursus tog med glæde imod klubbens tilbud om at
deltage i et l?-timers DFfRklubtrænerkursus, som skulle
afvikles over en weekend d.
18-20 febr. i DSR's lokaler.
Kurset var modul Af rotekniki
det første ud af fire moduler
i DFfR' s nye uddannelsestilbud. I marts afholdes modul
B, aktivering, som udgør den
undervisningstekniske del af
klubtræneruddannelsen. De to
moduler giver kompetence til
at være instruktør.
Når kurset ikke kaldes et
instruktørkursus men et klubtrænerkursus, skyldes det, at
man med uddannelsen har Ønsket at bygge bro mellem instruktØr- og trænerfunktionen. I de to første moduler
ligger således ud over den
almindelige instruktøruddannelse lektioner i motivering
og aktivering af medlemmerne.
Klubtræneren skal kunne følge
op på den elementære instruktion i de daglige aktiviteter
og tilbyde roerne en mulighed
for at udvikle sine individuelle
ro-færdigheder.
Et
tomrum, der længe har været
behov for og ønsker om at få
udfyldt i vores klubl
Jess
Rasmussen,
en gammel
kending i DSR, kaproningstræner i en årrække, var kursets
kompetente lærer. Jess havde
været med til at tilrettelægge kursusforløbet for DFfR
og udarbejde det dugfriske
undervisningsmateriale. Kur12

set havde været a fprØvet ~n
gang før, så vi blev opfordret til at kommentere, hvis
der kunne laves forbedringer.
Fredag aften blev vi undervist i at analysere de enkelte elementer i roning i 1dealtilstanden;
koordination,
bevægelse,
åreføring,
arbejdsstilljng,
kropsbygningens betydning og påvirkninger af båden. undervisningen
blev suppleret med gruppeopgaver, som blev løst i dyb
koncentration.
undervisningen lørdag foregik
del s i ergometrene og i robassinet. Her blev alle udsat
for
'kollegernes'
kritiske
blikke og kommentarer, når
man i et forsøg på at reproducere det ideale rotag måtte
konstatere, at der var længere ud til åren end der var
for et halvt år siden! Var
armene blevet kortere??
Næste punkt var trimning af
materiellet. Her fik vi et
indblik i de mange muligheder. Vores stakkels materialforvalter fik en grumme lang
liste på ting, der skulle
rettes til i vores inriggere.
Vi er dog godt på vej mod en
bedre trimning af materiellet
i
DSRi
bl.a. er der taget
ini tiativ til at gennemføre
en ensartet gearingen af årerne.
Bevægeligheden fik vi også
testet, og fra nu af vil vi
alle være meget bevidste om
vores enestående hase-muskel,
som det er meget vigtigt at

træne og holde smidig.
Søndag blev bl. a. brugt til
en diskussion af instruktionens omfang i danske roklubber og de problemer, som roningen har haft med at fastholde medlemmerne.
I diskussionen kom Jess ind
på kvantitet vs. kvalitet i
instruktionen af nye medlemmer og manglen på tilbud til
gamle medlemmer. Der var stor
enighed om, at det ikke er
muligt at tilbyde roning på
et hØjt niveau, når der er en
ukontrolleret tilgang af nye
roere.
Roning dækker et meget stort
spektrum i flere dimensioner:
I roning mØdes mik i alle
aldre og med alle ambitionsniveauer fra let motion til
konkurrencesport.
Derfor var der enighed om, at
det er vigtigt at kunne tilbyde medlemmerne at deltage i
roning på mange niveauer
lige fra Skovshoved kageroning til langdistancekaproning,
hvis man skal kunne
fastholde medlemmernes interesse!
Målet med klubtræneruddannelsen er, at vore instruktører
qua en langt større kompetence skal kunne tilbyde nye
roere instruktion og træning
på et hØjt niveau.
Personligt synes jeg, at det
var et meget udbytterigt kursus. Jess Rasmussen var god
til at formidle 'budskabet'
og kurset virkede meget veltilrettelagt. Materialet har
været under udarbejdelse i
tre år og jeg synes, at man
er nået frem til et produkt,
der kan blive en virkelig
vitaminindsprØjtning til instruktionen og de daglige
aktiviteter i vores klub.

Imidlertid er det vigtigt, at
vi tager den diskussion, som
Jess bragte på bane. Hvad er
det, DSR Ønsker at tilbyde
sine medlemmer? Jeg har selv
på generalforsamlingen i 1992
været med til at stille et
forslag
om
'kanin-begrænsning' og emnet kom også op i
1993 v. nuværende motionsroehef, Lars Bundesen.
Et vigtigt led i et instruktionsforløb må være at tilbyde nye medlemmer udviklingsmuligheder op til det
niveau, der svarer til medlemmets Ønsker. Kan vi tilbyde medlemmerne et godt produkt, kan vi også holde på
dem.
At stå på en venteliste tror
jeg ikke vil skræmme de interesserede væk. Det er muligt, at de ca. 2-300 mennesker, der hver sæson kommer
og snuser et par gange, men
aldrig melder sig ind, bliver
væk! Men har vi ikke råd til
det? De udgØr kun en belastning. Hellere motiverede og
engagerede
medlemmer,
der
hænger ved, frem for 'lunkne'
medlemmer på gennemtræk.
Til sidst vil jeg gerne sige
Jess Rasmussen tak for et
spændende kursus. Vi lærte en
masse og der blev diskuteret
mange ting.
Især vil jeg gerne fremhæve
en ting: Jess understregede
vigtighed af, at man i roklubberne koncentrerer sig om
det, man er god til, nemlig
at tilbyde roning i et bredt
spektrum.
Jeg vil håbe, at dette bliver
fremtidens politik i DSR!
Karen M.H. Madsen
tidl. motionsrochef
nu frivilligt medlem
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KajakmØde
den 15/3 1994

Ved kajakrnødet tirsdag aften deltog ca. 25 kajakroere. Vi havde
en livlig diskussion om kaj akroningens betydning i klubben,
kajakinstruktion, kajakudvalg, materiel m.m.
Diskussionerne udmØntede sig i valg af et forelØbigt kajakudvalg
bestående af Niels Marker, Eva BrØndum og Lotte ørnø.
Udvalget vil indkalde alle kajakinstruktører til instruktørmøde
for at klarlægge instruktionens omfang for den kommende sæson.
Ligeledes skal det på dette møde diskuteres, hvordan instruktionen skal foregå samt retningslinier for at erhverve kajakret m.m.
Desuden påtog udvalget sig at igangsætte diskussionen om
kajakroningen i almindelighed i DSR. Heri er inkluderet repræsentation i Dansk Kano- og Kaj ak forbund (der er brug for fire
repræsentanter) og evt. valg af en kajakrochef til bestyrelsen.
Undertegnede blev i sidste nummer af bladet nævnt som værende
bestyrelsens kajakrepræsentant, hvilket beror på en misforståelse.
Hvis der er andre, der er interesserede i at deltage i udvalgets
arbejde eller har kommentarer eller spørgsmål, er I velkomne til
at kontakte Niels, Eva eller Lotte.
Lene Christensen

Ny EDB i

DSR

Et teknologisk gennembrud er på vej i DSR, idet bestyrelsen
påtænker at lade ro-protokollen afløse af et nyt edb-system,
således at medlemmerne taster oplysningerne direkte ind på edb
ved hjælp af en menu på edb-skærmen. Herved kan rostatistikken
udarbejdes uden brug af besværlig indtastning af utallige, svært
læselige sider af ro-protokollen, hvilket vil være en stor
lettelse for statistikudarbejdelsen og give nye muligheder for
statistik.
Et system, specielt designet til DSR's brugerkrav, er i skrivende
stund under udarbejdelse. Når systemet har været testet, skal det
efter planen aflØse den hidtidige roprotokol.
Til beroligelse for dem, der ikke er edb-vante,
efter det oplyste blive meget brugervenligt.
Når systemet har været testet,
lysninger.
Lars Bundesen
motionsrochef
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vil

vil systemet

der komme yderligere op-

Nyt motionstilbud
KØbenhavnskredsens klubber har i denne sæson et nyt tilbud til de
medlemmer, der gerne vil prøve at få sved på panden, når man ror.
Tilbuddet omfatter, at klubberne vil arrangere motionskaproning
på to 10 km baner hveranden onsdag i sæsonen, startende 4. maj.
Banerne vil komme til at ligge med start dels ved Charlottenlund
Fort, dels ved Københavns Roklub.
Man kan så tilmelde hold, dels toere, dels firere. Der kan ros i
både inriggere og gigbåde, men der skal ros i samme type materiel
hele sæsonen. Der vil ikke være krav om, at man skal være med i
alle lØb. Der kan være 4 personer på et toerhold og 7 personer på
et firerhold. Disse personer skal så være de samme sæsonen
igennem.
Der vil være præmier til det hold, der er med flest gange, og til
det hold, der forbedrer sin tid mest. Det er således ikke et
vinderkriterium at være absolut hurtigst.
Der vil ikke være noget startgebyr.
Ikke alle detaljer i tilrettelæggelsen er endnu på plads.
Hvis du er interesseret i dette tilbud, så henvend dig til
undertegnede eller hold øje med opslagstavlen, hvor der snarest
vil blive opslået nærmere informationer.
Motionsrochefen
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En kommentar
v. Karen M.H. Madsen

Et svar til Karen
v. Mogens Haut
Kære Karen,

I følge nudansk ordbog er "at
være ansvarlig" - at svare/at
redegøre for sine handlinger.
Derfor vil jeg gerne stille
nogle direkte spørgsmål til
bestyrelsen. Spørgsmål,
som
man stiller til en ansvarlig
ledelse,
der
forvalter et
tillidshverv,
som klubbens
medlemmer har valgt den til
at udfØre.
Hvorfor blev reglements-udkastet, der blev udarbejdet i
1993, henlagt til en uvis
hensygnen?
Hvornår
offentliggØr
bestyrelsen sit nye budget for
sæson 1994?
Hvilke overvejelser har bestyrelsen gjort sig om de
Økonomiske forhold i klubben
i 1994?
Hvad har bestyrelsen tænkt
sig at gøre for at tilbyde
nye som gamle roere et bredt
og varieret tilbud af aktiviteter?
Har bestyrelsen nogen sinde
tænkt sig at præsentere sine
visioner for DSR' s fremtid?
Har den nogen visioner??
Jeg mener at vi som medlemmer
har ret og pligt til at stille spørgsmål til den bestyrelse, vi har valgt.
Har man fået tildelt nogle
"talenter", må man forvente
at blive stillet til regnskab
for deres forval tning.
Som
medlemmer har vi ret til at
kræve et alvorligt svar på
vore spørgsmål til bestyrelsen!
Jeg venter stadig.
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Tak for dine indlæg i klubbladet, jeg
så gerne mange flere indlæg til debat fra
medlemmerne. Det er en slags feed back til
blandt andet bestyrelsen, så den ikke helt
mister forbindelsen til medlemmerne og ikke
falder helt i søvn.
Somme tider har du nu trådt ved
siden af f. eks. i februamummeret. Her
omtaler du en "kaptajn" Rasmussen. Jeg ved
godt, du mener formand Henning, men det
kunne misforstås, da Henning netop afløste
en
anden
Rasmussen,
nemlig Stig
Rasmussen, som er kommandørkaptajn og i
almindelighed omtales "Kaptajnen".
Du efterlyser konsensus i bestyrelsen.
Ja, det kan være ønskeligt, men tit nærmest
umuligt at opnå, og det gælder jo ikke bare
i DSR, men alle vegne se f. eks. på
Folketinget. Jeg har hørt om et sted, hvor det
påstås at eksistere nemlig i Zimbabwe, hvor
man, når et emne er til debat, holder en stor
palaver, som varer ved indtil alle er enige.
Men reglementet, der er intet fordækt i det,
det er bare hlevet syltet eller glemt på grund
af tidnød; og nu skal det revideres igen,
fordi roklubberne ved D.F.f.R.'s hovedgeneralforsamling er blevet pålagt at
udforme regler for brug af redningsveste
eller flydeudstyr i dagligt rofarvand.
Hvad du mener med, at alt arbejde
foregik vha. delegerings- og syndebukkeprincippet,
forstår
jeg
ikke.
Hvert
bestyrelsesmedlem har et ansvarsområde, og
det kan selvfølgelig forvaltes mere eller
mindre godt. Bestyrelsen er et mangehovedet
væsen, som ikke altid er enig indbyrdes, og
det ville da også være lidt kedeligt.
Jeg erindrer
ikke
Hennings
sammenligning af DSR med en tennisklub,
men tror nu nok, du har misforstået
Henning, eller også har han udtrykt sig

mindre heldigt. Det kan jo hænde, at der
ryger cn skrubtudse ud i kampens hede.
Det blev ved el bestyrelsesmøde
dit indlæg i.
vedtaget, at forbigå
februamummeret i tavshed, så mit svar her
er derfor ikke bestyrelsens, men alene mit.
Din kommentar i delte nummer
forventer du måske besvaret af formanden ,
men han er i Sverige lige nu, og da redaktør
LArs viste mig din kommentar, fik jeg lyst til
al besvare den .
Du refercrer lil nudansk ordbog om
"al være ansvarlig" . Nu har jeg desværre
ikke den ordbog, men der er sikkert flere
definitioner end - at svare/redegøre for sine
handlinger. Efter min opfattelse omfatter
ansvar i høj grad at tage vare på, have en
ting under kontrol og virkelig kende den ting
til bunds. At man også skal redegøre for
den. Tja måske, overfor hvem? Ved
generalforsamlingen har du i hvert fald
lejligheden; men jeg skal prøve at bevare
nogle af dine aktuelle spørgsmål.
Reglementet har jeg omtalt ovenfor.
Ved
generalforsamlingen
blev
budgettet
for
1994
forclag!
uden
kommentarer, så vidt jeg erindrer. Det var
udarbejdet under forudsætning af en
kontingentstigning, som ikke blev vedtaget,
men budgettet er ikke af den grund siden
blevet revideret. Et budget er jo aldrig den
endelige sandhed, der er mange uforudsigelige poster både på indtægts- og
udgiftssiden. Hvad bliver kontingentindtægterne, hvad kommer der af uforudsete
vedligeholdelsesudgifter og så fremdeles.
Kassereren holder løbende øje med
økonomien og er klar over, at den er lidt
stram.
Bestyrelsen har tænkt meget , mcn er
måske ikke ganske enig om, hvordan tingene
skal gribes an. DSR har i virkeligheden ct
meget bredt og varieret tilbud af aktiviteter.
Du findcr det sikkert ikke megel bedre eller
større i nogen anden roklub . Der kan v~re
problemer med at få uem realiseret alle

sammen og med at fordele klubbens
ressourcer på den bedste måde. Personl igt
synes jeg, at vi bruger for mange kræfter på
at instruere for mange kaniner, så kvalitelcn
lider under kvantiteten.
Visioner, dem har bestyrelsen masser
af, nogle er ganske urealistiske og andre
ligner, hvad vi kender. Men vi skal primært
ud al ro; vi skal ro kageroning, langture,
langdistance, ro MOlion+, Sjælland rundt,
kaproning, vi skal uddannes, instruere, dyrke
klubliv, feste, gøre gymnastik, løbe
orientering og ikke mindst spise kage. Men
dcr har værel afholdt informationsmøder,
som normalt er overmåde kedelige.
Nu synes du måske ikke, jeg. har
svaret seriøst på dine spørgsmål, og det er så
ærgeligt, men du er velkommen til at spørge
igen, det behøver ikke at være i bladet , og
du kan også spørge de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der er altid mulighed ve<!
generalforsamlingen til at stille spørgsm~1 f.
eks. i forbindetse med foonandens beretning,
og så er der i øvrigt indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i juni, hvor
der sikkert er et punkt, der hedder eventuelt.
En ting forstår jeg: Du efterlyser
åbenhed. Og der er jeg ganske enig med dig,
del er bare i praksis svært, og del er
tidskrævende; det skal dog ikke være en
undskyldning, men måske en dårlig
forklaring. Jeg mener således, al
bestyrelsesmøderne skulle være åbne, men
andre bestyrelsesmedlemmer er af cn ganske
anden opfaltelse. Dette kunne ogs~ udv ides
lil, at medlemmerne kunne komme med
spørgsmål til bestyrdsen ved møderne, som
del praktiseres ved mange kommunaJbesl y rel sesmøder .
Til S)UI : Nu har du efterlyst visioncJ,
men hvilke visioner har du, som du finder
burde være klubbens?
Mogens Haut j.m.(jus! me)

DSR's MIW0KONTROL
6. marts 1994
Til DSR's medlemmer!
Efter gentagne kontrolbesøg i DSR'S træningsrum er det blevet konstateret, at støjniveauet meget ofte er langt over, hvad det mennes kelige øre har
godt af,
Støjen skyldes primært at radioen som regel kører på højeste blus, og
sekundært at roergometrene larmer. 10 flere roergometre, der er i brug jo mere
støj, og radioen skal så for at trænge igennem have cn ekstra omgang, så larmen
nærmer sig smertegrænsen.

Det er en kendt sag, at mange unge mennesker har nedsat hørelse på
grund af um~deholden afspilning af Hard Rock, Heavy Metal og anden ulidelig
støjforurening. Når hørelsen er nedsat, skallydtrykket følgelig have en ekstra
tand, som for folk med normal hørelse hurtig bliver en tand for meget. Det kan
påstås, at det mrt være folks eget ansvar, om de vil have ødelagt deres hørelse;
men af almindeligt hensyn til sine medmennesker bør hver enkelt tænke på, at
en del medlemmer gerne vil bevare deres hørelse og at støj over et vist niveau
er ulidelig. Det kan så diskuteres, om det også er klubbens ansvar, at medlemmerne bliver invaliderede på Ørerne,
Det skal derfor fra Miljøkontrollens side p~ det kraftigste anbefales, at
brugen af radioen indskrænkes mest muligt, specielt n~r der er mange trænende
til stede. Dernæst skal det anbefales, at lokalet lyddæmpes kraftigt eller, at alle
ældre roergometre udskiftes hurtIgst muligt til den nye model, som støjer
væsentligt mindre.
Det er MiljØkonlrollens opfattelse, at meget få trænende hører efter hvad
radioen egentlig spiller, men bare rent reflektorisk tænder for den, fordi de er
en slags støjnarkomaner. Det skal derfor anbefales, at medlemmerne prøver at
træne uden unødvendig støj og i siede t prøver kun at koncentrere sig om deres
træning. Det næste trin vil måske ellers være, at en ghettoblaster bliver fast
inventar i bådene såvel på Bagsværd Sø som p~ Øresund.
For de, der absolut ikke kan undvære underholdning til deres træning, kao
anbefales brug af en walkman; men pas på, den er og~ skyld i mange
øreskader.
På Miljøkontr~~r
M. Haut
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Orienteringsløb
april 1994
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

4/04
10/04
17/04
24/04
29/04
30/04

B

Rude Skov
østersØskovene
KongskiIde
Sverige
Tokkekøb Hegn
Grønholt Vang

DSR
Lyngby OK
OK SorØ
OK 73
Lillerød IF
OK øst

DM - lang
B

B

D-stafet
O-sprint

Tilmelding:
GAsehuslØb:

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)

tlf. 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

. ..
..
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Ved standerhejsningen blev 4 kajakker døbt,
herunder børnekajakken, der af Claus Wraae Frydendahl fik navnet Rogn.

har fundet rettidigt sted og man bØr i egen interesse gemme
girokv.1 tteringen. Kont:ingentopkrævni-ngskortene kan ikke anvendes
til udmeldelse. idet meddelelser ikke kan anføres på disse.

OBS l IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentpligtig. indtil gyldig udmeldel se har fundet sted,
uanset om OSR's faciliteter og aktiviteter be nytte s . Eksklusion
vil først finde sted ved en restance svarende til ., - l års
k onti ngen t og restancen vil om nødvend1gt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af
skyldneren.

Formand
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Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendah1
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2830 Virum
42 85 86 05
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Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 Brønshøj
31 28 48 71
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Her og nu - samt kommentarer til spørgsmål.
DSR's kaproningsafdeling er i år vokset ved
tilgang af nye kræfter. Gustavs indsats i
strandvænget l sidste sæson ser ud til at have
lokket et antal nye roere igang med kaproning
Dette betyder, at afdelingen igen er ved at få
den ønskede sammensætning: Et antal eliteroere, der dels trænes i Danmarks Rocenter og
dels i klubregi, en gruppe af roere med et antal
års erfaring i klubregi og cn begyndergruppe
Ajle grupperne må gerne blive større, men lad
os glæde os over, at der er tilgang i begynderklasseme
Nyanskaffelser har altid været problematiske
set fra en økonomisk synsvinkel. Både er dyre
i indkøb, hvorfor vi ikke blot kan anskaffe,
hvad vi føler, der er brug for Det var derfor
med stor glæde at jeg den 16 april kunne underskrive en sponsoraftale med PBS, der giver
Rie og Stinne et godt tilskud til anskaffelse af
en ny toer uden, der vil blive leveret fra
Bootsbau Berlin i løbet af maj måned, Aftalen
er kommet i stand takket være Ries indsats
over for PBS, hvor hun er ansat.
Med starten af sæsonen sker der også ændringer i gymnastikken Andetsteds i bladet finder
du tiderne for sornmergymnastikken Planlægningen for den kommende vinter er næsten
færdiggjort og vil forhåbentlig være at finde i
næste nummer af bladet
Der kan forekomme ændringer løbende, så
følg med på opslag j klubben, da vi ikke altid
Tar et varsel, der passer med bladudgivelserne
Der har i de seneste numre af bladet været
rejst spørgsmål til bestyrelsen fra medlemmer,
og Karen Madsen rykker for svar. Naturligvis
vil bestyrelsen gerne have en dialog med medlemmerne, således at vi kan styre i den rigtige
retning. jeg skal derfor forsøge at besvare
spørgsmålene.
Der bliver spurgt til reglementet Dette er et
område, der er under stadig revision. Det
skulle jo gerne afspejle de forhold, der rent
faktisk eksisterer i klubben I må ikke lægge
for meget i, at dette arbejde en gang imellem
ligger lidt stille Vi har et udmærket reglement,

og antydninger om at udskydelsen af en revision skyldes, at jeg ikke kan få min vilje er i alt
fald helt ved siden af Jeg erindrer ikke alvorlige uoverensstemmelser j bestyrelsen på dette
punkt, hvilket også vil blive bekræftet af den
næste revision, som forhåbentlig bliver færdig i
løbet af sommeren
Bestyrelsen har ikke følt at det var nødvendigt
at udarbejde et nyt budget Det er klan, at
budgetteres "konservativt", dvs. med indtægter i underkanten af det vi forventer og udgifter i overkanten Dette giver lidt "luft" i et
budget Desværre ikke luft nok til at opsluge
den manglende kontingentstigning, der vil få
konsekvenser En gennemgang af det eksisterende budget gav som sagt ikke anledning til
ændringer. Vi klarer den med tilbageholdenhed
på de fleste områder Desværre betyder tilbageholdenhed at nyanskaffelser og klub6nansieret husfornyelse bliver de områder, der først
rammes Hvor meget afhænger naturligvis af
medlemstilgangen (og medlemsafgangen) her
i sommerhalvåret Men lad os ikke overdramatisere. Der var tale om en forringelse i størrelsesordenen 4-5% på indtægtssiden
vedrørende aktiviteter for medlemmerne mener jeg, som Mogens også gav udtryk for i
sidste nununer af bladet, at vi giver et meget
bredt udvalg
Som jeg tidligere har givet udtryk for, forsøger bestyrelsen at tilvejebringe rammer for
aktivitet i fonn af lokalefaciliteter, materiel og
til en vis grænse arrangementer udfyldelsen af
ranunerne må i høj grad blive medlemmernes
opgave. Jeg mener, at vi er ret lydhøre over
for de ønsker, der fremsættes, Men der fremsættes måske for få konstruktive ønsker. Det
er let nok at sige, at bestyrelsen gør for lidt det vil den altid gøre Vi har også en begrænsning, bl. a, dikteret af den tid vi kan ofre
på sagen. Men her kommer frivilligheden ind ,
Mangler I aktiviteter, så tag et initiatiV, og jeg
tror ikke, r vil føle bestyrelsen som en hæmsko ,

res idræt, og sørger for at klubben er i orden
Vi må derfor også kunne acceptere, at der er
medlemmer, der kommer i DSR for blot at ro,
uden at tage del i andre af klubbens aktiviteter.
Det kunne jo være at det var dem, der vedligeholdt tennisklubben. " - Det var i det mindste
det, jeg mente l
Vi har alle en vis arbejdskraft, som vi ønsker
at yde frivilligt. Lad os vise forståelse for at
andre lægger deres andre steder end i DSR,
uden at vi derfor skal regne dem for ringere
medlemmer Vi har også forskellige mulighe-

Alle gik dog hurtigt tilbage til klassen og forsøgte at sove uden forstyrrelser til søndag morgen.
Det mest uforståelige ved situationen var: Der kom INGEN
slukningskøretøjer!
En opringning til vagtcentralen i Odense gav svaret: Jamen det
er et vagtselskab, der skal afgøre, om det er værd at komme.
Selskabet har skønnet, at brandalarmens kimen skyldes blæsten,
så derfor kommer de ikke!
- Man tænkte sit, da svaret blev givet, for der lå et par hundrede roere i klasselokaler, på gange og trapper og i gymnastiksale. Vi overlevede - men nu er vi spændte på, hvad vi skal opleve til næste år, for sidste år var vi ude for nogle smådrenges
skyderi i selve skolegården men den historie kan I altid få en
anden gang.
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Aktivitetskalender
Løvspringstur (Furesø)

7. maj

Fællestur til
Struckmannparken

12. maj

Pinsetur til Hven

21. - 23. maj

Pinsetur til Roskilde
Fjord (kredsarr.)

20. - 23. maj

Måneskinstur

27. maj

Rosportens dag

4. juni

DSR

fødselsdagsfest

11. juni

Kaproningsdag for
motionister

12. juni

Sankt Hans arrangement

23. juni

Måneskinstur

22. juli

Kaproningsdag for
motionister

7. august

Måneskinstur
Sæsonens fØrste måneskinstur finder sted fredag d. 27. maj.
Vi mødes kl. 20.00 i bådehallen, hvorefter vi som sædvanlig ror
ind i kanalerne og gør holdt ved Gammel Strand. hvor vi drikker
kaffe og spiser kage. Hjemkomst ca. kl. 02.
Klubben råder over et vist antal lygter, men ikke nødvendigvis
nok til alle både på en måneskinstur. Det vil derfor være en god
ide, hvis du er styrmand, at investere i din egen lygte. Det er
som bekendt ikke klubbens ansvar, men styz'mandens, at båden har
korrekt lygtefØring. Henvend dig gerne til mig vedrørende
orientering om, hvilken type lygte. der bØr købes.
Med venlig hilsen motionsrochefen
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rOaOO.lOKampe.
VM deltagerbetaling:

Men disse - og en række andre, særlig kunstneriske og
historiske, - fritidsinteresser var blot en side af
Bernt Hjejles aktive og engagerede liv. Som jurist og
advokat markerede han sig stærkt og var i et halvt
århundrede
blandt
standens
fornemste
og
mest
respekterede udØvere.

A

udtagelse

7500 , -

B

udtagelse

17000,-

U-23 landshold - Nations Cup i Paris d. 23.-24.7.1994.

I 1937 optoges den daværende landsretssagfØrer som
kompagnon i det hæderkronede, men på det tidspunkt
hensygnende "Shaw'ske" advokatfirma på Amagertorv og
formåede ved sin energi og dygtighed påny at bringe
kontoret frem i første række. Et væsentligt bidrag

Udtagelseskriterier vil være følgende:
A-udtagelse vil ske ved at overbevise KU om en sandsynlig placering i den bedste halvdel ved Nations Cup .
B-udtagelse vil ske ved, gennem samarbejde med de invol-

dertil var også, at han i 1941 erhvervede den sjældne
juridiske
doktorgrad
på
en
afhandling
om
voldgiftsinstituttet, og i 1942 opnåede han desuden
beskikkelse som højesteretssagfører.
Udover sit arbejde som rådgiver, bestyrelsesmedlem og
formand
for
en
række
af
landets
betydeligste
erhvervsvirksomheder og fonde, ydede Bernt Hjejle et
vigtigt bidrag ved sin indsats, dels som mangeårig
formand for Advokatrådet, dels som formand for den
danske afdeling af De Nordiske JuristmØder og senere
som den fØrste europæer, der valgtes til Præsident for
IBA, advokaternes internationale sammenslutning.
I mere end en menneskealder var Bernt Hjejle desuden
personlig juridisk rådgiver for Kong Frederik IX og
Dronning Ingrid, senere for Dronning Margrethe, og han
varetog som executor testamenti den vanskelige opgave
at forvalte Kong Frederiks dØdsbo efter Kongens dØd i
1972.
For sin fremragende indsats på disse mangeartede
områder modtog Bernt Hjejle en række danske og
udenlandske hædersbevisninger,
fØrst og fremmest
udnævnelsen i 1977 til Storkorsridder af Dannebrog, en
hæder der ikke er blevet nogen anden nulevende dansk
advokat til del.
I DSR har Bernt Hjejle navnlig sat sig spor gennem sin
indsats
for,
ved anvendelse
af sin omfattende
kontaktflade, at bistå klubben ved tilvejebringelse af
Økonomiske
midler,
senest
i
forbindelse
med
ombygningerne på klubhusets fØrstesal.
Men for adskillige af DSRs medlemmer vil mindet om
Bernt Hj ej le fØrst og fremmest være forbundet med
erindringen om en deltagende og trofast ven, der altid
lyste op ved sin hjælpsomhed, humor og elegance. I
bogen om "Otte Enere" definerede han selv enere som
"mennesker med en særlig udstråling, der får dem til
at stå levende for en, gør dem 'maleriske' og værd at
fortælle om". En sådan ener var Bernt også, selvom
hans ægtefølte beskedenhed sikkert ville have frabedt
sig sådanne komplimenter.
Vi vil i
Hjejle.

taknemmelighed ære mindet om vor ven Bernt

Nicolai Lindgreen
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vi ikke selv har ressourcer til at lave alt praktisk vedrørende
et arrangement, fx madlavning. Her er vi afhængige af velvillig
bistand fra frivillige kræfter. Vi håber selvfølgelig, at der til
de arrangementer, hvor det er nØdvendigt, melder sig så mange
frivillige,
at
der
ikke bliver praktiske
problemer
med
gennemførelsen af arrangementerne.
Med venlig hilsen motionsudvalget
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Kaproerrepræsentanter er: Teis Hansen & Vibeke østergaard, der har været valgt til disse poster gennem de
seneste tre sæsoner.
Begge har roet kaproning i flere år og har derved opnået
et vist kendskab til, hvad der rører sig på den daglige
træningsbase: Bagsværd Rostadion.
Teis og Vibeke er roernes forbindelsesled til de øvrige
i udvalget. Det er gennem de to, kaproerne kan komme med
ønsker om materiel , ideer, ris og ros. m.m.
Endelig hedder det sig, at det også er kaproerrepræsentanterne, der arrangerer den årlige afSlutningsfest for
kaproerne - dog med hjælp af de aktive. Kaproerrepræsentanterne vælges for t år ad gangen af kaproerne .

Motionsudvalget indbyder til

Tur til Struckmannparken
Kristi Himmelfartsdag 12. maj
Tag
med
til
det
årlige
arrangement
i
Struckmannparken
(Skodsborg), hvor vi mødes med de øvrige klubber, spiser, hygger
os og konkurrerer på forskellig vis i det forhåbentligt dejlige
vejr.
Vi mØdes kl. 08.00 i DSR.
Tilmelding på opslagstavlen nødvendig, da der arrangeres frokost
til turdeltagerne. Du er meget velkommen til at melde dig som
kØkkenassistance til arrangementet.
Motionsrochefen

Rosportens dag
afholdes lØrdag d. 4. juni
Arrangementet afholdes i B&W's Roklub i Langelinie Lystbådehavn.
Klubberne mødes kl. 12.00 med mad og godt humør. Efter frokost
har roerne i B&W lagt op til en underholdende eftermiddag med
holdkonkurrencer i forskellige idrætsgrene så som
mukkertkast - kuglestød - dart - ringkast
Et hold består af 3 roere fra hver klub. Der gives point efter
opnået placering.
Desuden gives der (som altid) l point til pr. roer pr. roede 10
km, uanset hvor der ros den pågældende dag. En to-~res inrigger,
der har været på en tur på 14 km, giver således 3 points, mens
en tur på 21 km for samme båd giver 5 points.
Hvilken klub, der har fået flest points, bekendtgøres i Gefion
d. 14. juni.
Nærmere
oplysninger
om
arrangementet
opslagstavlen i slyngelstuen.

og

tilmelding

på

Motionsrochefen
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Jeanene vestergara
Eva Brøndum
Niels Marker
Lene Hansen

Anders Føyo'
Bo Christensen'
Nicis Marker
Lene Hansen

Dorte Bar1els
Karsten Munk

'Også muhge stand m's på grundkurser.
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p~ delle grundlag beslUt1ede vi at starte opfolgendc wslruklionsaftener onsdag d, l jUni som
fortsættes på onsdage i juni, juli, august og september.
Vi besluttede samtidigt (som forslag til bestyrelsen) al stille Og, kra.., for deltagelse (udover ne
sædvanlige. Rortt (lg teoretisk styrrnandsret):

En tur til Hellerup + min. en tilsvarende tur.
AI have øvet entring,
600 m SV0n\n ing,
Roning med halvfyldt kajak
Manøvreringsøvelser - IIUægmng. baglæns og sidelæns rcnl!1g, landgang på strand
(K.a I kbrædcrihav nen)
Af de 18 "positive"fra 93 var der nogle ihlandt ~l'Jis roerfaring hgger et godt stykke fra dette
niveau, enkelte: af disse har stort kun siddet i eller hadet fra en kajak - og det er Ikke længere
tllstrækkeligt
Vi snakker os "Irette med de p~gældende senest de når melder sig,
Tilmeldingen foreg~r ligesom sidsle ~r ved al skrive sig på. den ophængte liste i M.dhallen, (en liste
per instruktiondag) enten p~ en af de første 5 pladser eller på venIelisten nedenunder.
Princippet er her først til mølle og kommer du ikke renidigt til instruktionen Ur en anden din
plads
Dette niveau kan under klubinstrukhn hos DSR opnås på et af dt:
et hold med 5 pingviner. Kurserne afholdes:

Io

eller tre

GRUNDkur~r

å hver

Uge 2.3 mandag d 6 til torsdag d.9. juni
Uge 27 mandag d 4 til torsdag d 7. juli
Og mullg ..'is uge 32 mandag d 8. til torsdag d.ll aug

TllmeJdingsskem,lt:T til disse vil blive ophængt på instruktions- eIltr kajaktavlen n~r de er klar, de
lilmeldte ... il hvis det er nødvendigt blive prioriteret efter klubancinitct (medlemsnununcr)

lø v ng1:
Det foreløbige k~jakudvalg å 153 94 beslår pt formelt af Lotte 0rno og Niels Marker. Dorte
Bartels har meldt sig inIeresseret og er meget ..,eik:ommen , Udvalgets opgave er (som vi pI <;e;r det)
al ~mle trådene ug indkalde lil møder hvor kajakrelaterede emner diskuleres.
Som det fremgår af ovenstående er vi nået til enighed om inslruktionens omfang.
Der er fra nogle medlemmer og instruktionsrochcfens side ytret ønske om afholdelse af el
Kajakinstruktørl.:uT!;Us. Dansk kano og kajaJcforbund (DKf) udbyder ct nklubinstruktørkursus",
(side 3 i bladet "DKF uddannelse 1994" som er opbængt på lcajaktavlen) der anbefales al deltagerne
har forutine svarendl: til ef pai sæsoner Vi påtænker a! et sldanl Mholdes i klubben i august eUer
c;cptembcr, ..,i ~r ikke j udvalget eller i det foreløbigt ene intruXtørmøde kommet iiI planlæg.ning af
sAdaot el lrursu~,
Kajakinstruklion, langture o.a. sorterer formddt under de i bestyrelsen siddende rochefer og
forvaltere .
Det fungerer ~lcdcs al feks , forslag til retoingslinier for instruktion forelægges bestyrelsen.
Der er ud af det bl~ opsf!iet et skur, kajdet kajakskuret, på plænen olOd optimisterne. adgang til
skuret gives med en ho~·cddørsnøgJe .
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Tirsdag kl. 18.00

Gy mn aSl ik. Ullø

S idsle ga ng 21.juni

O nsdag kj. 17. 30

A~robies,

Sidste ga n g 29. juli

Torsdag kl. 16

Fredag kJ. 07.00

12

00

Beuina

Gymna stik Rønn e/A nne Mette

Sidste gang 25 . august

M.h.l. arbejdskraflbesparelsen kOlllnler
der dog lil al gå el par år, inden program met giver afkast. O\'cl slag oyer lid forbrug
lil udvikling af program mer. manualer,
disketlelabels og d ive rse informations ma teriale: 110 timer (ng der arbejdes stadig).

Ferie i juli!
Mogengym nastik. Hann e/Asbjørn

Sidste ga ng 24 . juni

EDB- formt:n giver cl antal fordele i li lgif1,
som ikke har været realisable med den
gamle protokol, cnlen fordi materialet var
for uhåndterligt eller fordi det var umuligt
(en papirpIolokol kan ikke tage bcslut -

De! betød først og fremmesI , at man
ikke kan nøjes med at indtaste de sa:dV.lnlige oply~ni nger - man er også nødt 'il al
fOrl::r.lle programmet, om de skal registreres . To nye begreber er indføjct i s)slcmet:
Afsej ling og hjemko mst. Begreberne burde
være imllysendc, men der har '.. a:re ! misforståelser. Husk derfor: Når skemaet ~ r
udfyldt, og man er på vej ud. tastes F6. 0,2
delles geDtages ved bjcmkomSL
IXr er også forskel p5, hvordan man
læler at udfylde papirskemaer og EDB-
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Vil du være en helt?
Hjælp familie - venner - bekendte - kollegaer til at
komme i samme gode fonn SOlTI dig selv!

Hvordal1?
Sælg et CONCEPT II Ro Ergometer plivat.

Hvorfor?
Dine venner får forbedret livskvaliteten.
Du far en Puls luåler - værdi 860 kr.

.
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Hvorfor skal din fætter Ingolf købe et roergometer?

Hvad er betingelserne:
• Han kan komme i form derhjemme !
• Ingen risiko for skader - som f.eks. ved løb .
•

Roning giver det største kalorieforbrug pr. tidsenhed

Du udtylder sammen med køberen nedenstående kupon
og sender eller faxer den til:
Modest Sport, Vandtåmsvej 11 0, 2860 Søborg Giro
273-52 I 0, Fax 31 56 19 60 sanunen med en
checkJgjroanvisning eller li gn Då kr. 9.985 .

Hvad er Concept II?
Et komplet 111otionredskab der træner hele kroppen!
Den hurtigste lnåder at kOlume i fonn på - hjelnme!
Den bedste efterligning af en kaproningsbåd - på land!
C omputervisning af kalofieforbrugldistance/tid lTIV.!
Effektiv nlotion uden fare for skader!
Let at sarnlelindstilJe og bruge!
Gelulemprøvet af tusindvis af roere siden 1981!
Defacto standard for indendørs træning af roere!
Computer feedback gør det spændende at træne!
Fylder meget lidt i sanunenklappet tilstand!
Kan bruges af alle - uden olTIstilling!

II Scandinavia
C][ vIConcept
Modest Sport
Val1dlårnsvej 110
DK 2860 Søborg
Tlf: +45 - 31 56 50 54
Mobil: +45 - 40 25 19 60
Fax: +45 - 31 56 19 60

Eventuelle spørgsm31 ønsker eJl er andet kan slille:,; lil o\'cnslående personer. eller må~c endda
bedre nedskrives gennemtænkte og afleveret i klubbens. brevsprække i bådhaJlen mrk.
kajakskuffen - specielt hvis det hal almen intereSse, spørgsmål og svar kan da (eventu1e1 anony mt
som i enhver brevkasse) bringes i meste klubblad til almen moro og interesse .
Med h~b um at kunne vende endnu mere afklarende tilbage, ønskes alle en god tur - hvorhen
rejsen end målte gå .
På de ikke længere autonomes vegne
Niels Marker

R, t.. rA ' frA ""t .. rtlAo

'J ":I li 0 .1

Nyt om DSR's
elektroniske roprotokol
Danske Studenters Rolcfub har udviklet et program til aj7øsning af den
tidligere papir - protokol. Efter testperioJcn er programmet nu ved at være
så fejlfrit, at del kan overtage i praksis. Der er også skrevet cn manual,
som lJejinder sig i den gule mappe w:d siden af maskinen.

programmer. Et papirskema er ikke noget
Olan udfylder for at undersøge, 'hvordan

dct virker'. Med EDB forholder dcl sig
i\oclcrlcdes. Faktisk opnår man Iell es t fortrolighed med et nyt EDB-system, ved at
prøvc det j praksis. S!llcdcs også med
DSR's program (endnu indell programmet
var klar lil melalest, havde en del roere
allerede fundet ud af at tænde for maskinen og indskrive sig). Men i modsætning til
pnpirprotokollcn laver programmel statistik
p~ baggrund af eJe indtastede oplysninger ogs& n~r der bare er 'kiggct' på systemet.
For at kunne tilgodese så\ el statistikken
s()m folks nysgerrighed er der indføjet cn
!>ærlig tcstb5d i oversigten . Har man behov
for al undersøge systemets beljening bedes
man benytte testbåden og afholde sig fra
b~de, der reelt ikke anvendes.
Endnu en vanskelighed var, hvordan
mcJlemmer uden roret indskrives . Vi
valgte at reservere et nummer (9999) til
alle uden medlemsnummer. Disse registrereS i en fil for sig, sammen med dato.
kilometerantal etc.
Endelig har der været ønsker fremme
om specielle funktioner til registrering af
kaniner uden roret. Men dels er antallet af
ture, der kræves for at opnå roret, individuelt, dels har der aldrig været tradition for
at medregne disse instruktions-ture i statistikken . Endvidere hersker en vis uklarhed
om, hvad funktionerne præcis skal kunne .
Di! det teknisk sct er uoverskueligt at
overføre el så informelt system til ct
strengt logisk, og det ikke indebærer nogen
indlyc;cnde fordele, har vi udsat at implementen: delte, indtil videre. Der er dog
inlet til hinder for, at stynnanden registrerer turen via programmet. Kaniner kan også
henytte nummer 9999, men roinstruktionskortene skal udfyldes som hidtil.
Syslernet er nu i funktion, men reclt
mangler en afgørende detalje: Uddannelse
af brugerne . Programmet har indbygget
hj~lpefunktion (tryk po"J HELP) og der er
som nævnt opstille! en manual, hvilket er
tilstrækkeligt for de fleste . Rovagteme er
også b!c\'et opfordret til at sætte sig ind i
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programmet. Med tiden skat der ske en
grundigere indføring under stynnandsinstruktionen, for som hidtil er clet styrmanden, der har ansvaret for at skemaet
udfyldes. Men hvordan tackler vi at instruere alle de 'gamle' styrmænd? Herom Cn
anden gang.
Er der behov for statistikkerne? Er det
blevet leltere al finde en båd og indskrive
sig? Er nogen utilfredse? Vær med til at
gøre syslernet endnu bedre - kom med
forslag~

Forslag og fejl indberetninger kan
skrives i den gule mappe eller stiles ril:
Henrik Løychc
Blågårdsgade 20, 4 tv
2200 København N
35 36 35 18

Nb! Maskinen, der er opstiller i bådehallen, stammer fra 1987 og var den første
PC'er som DSR anskaffede. Harddisken og
farveskærmen er af senere dato. Oprindeligt var maskinen udrustet med IO 5W',
360Kb floppydisk - drev . Det bemærkes tillige, at den er umådelig langsom efter vore
dages standard (8086-processor - hflndsvinget er dog erstaltet af en lille elmotor). Alligevel, udsalgsprisen mk!.
moms siges at have været kr. 42.000,-.

EN KOMMENTAR TIL ET SVAR TIL EN KOMMENTAR ...

17.4.94

Kajak information
Det er prisværdigt, at vores husforvalter, Mogens Haut, sætter
sig for at svare på en række spørgsmål, som undertegnede stillede
til bestyrelsen i klubblad nr. 3, 1994. Dog understreger Mogens
Haut at han kun taler på helt egne vegne.

Instruktion:
Følgende skrivelse er forsøgt udsendt til de 41 personer som stadig stod i kajakinstrukl ionsmappen
fra 1993.

:I:"~-;:"::':~;;-'-"------------'--""-'-----'--'-"-"'---'-'''-'-'-''---'-'--''--j

I

Til kajak instruerede uden kajakret
!

!
I For a1 kunne

nla.nl:r.ø'P"t'. inc;;;lnllrt;nn~~~~npn 100J. vil vi VlrlP ",,,,, rllI

I'lon c: L- .ø r

M ; .........-1; ...............". ...I; ....

Set fra det muntre hjørne kunne Mogens Haut i denne situation
godt minde om Don Quixotes ædle væbner Sancio Panza i Cervantes
tragi-komiske ridderroman fra l600-tallet. Ædelt går han sin
herres - tvivlsomme - ærinde! Nå, undskyld, hvis dette også er
for groft (dog på en 'kultiveret' måde)?

LlIlglUfe i 1904.

Efter godt et år p~ posten som langtursrochcf vælger jeg nu at lægge min politik om . Dct
hM vist sig, at interessen for at deltage i arbejdet med at arr;:lngerc ture ikke er af en s3dan
karakter, at nogen ønsker ar hinde sig til at medvirke fasl. Der er OK! Jeg tager del Som
udtryk for, at klubbens medlemmer ikke føler behov for at blive. tørt ved h~nden og
modtage færdigpakkede l~}sning(;r pli, hvor og hvomår de skal ro på langtur. Man ønsker
gn/lske enkelt selv Ul bestemme .
Derfor vælger jeg i ilr at

undl~!de

at arrangere færdigpakkede ture

p~ forhånd.

Det efterlader kun cl problem . HVDrdan f&r vi de nye medlemmcr ud og ro langtur. Det har
Jeg gjort mig cn del tanl<er Om. Den løsning, SOm jeg har fundet frem til, er, at der i
klubben vil være lister med datoer (N sommercns uger og. weekends . Er man derfor
interesseret i at ro l en hestcnll uge eller weekend skriver llIall sIg på listen. Jeg tilbyder så
al koordinere og medVIrke med råd og dåd til gcnnem(~1rcls(; af en tur på del p3gældcndc
tidspunkt. Man kJn på listen også anf~!c, hvor man gerne vil ro, og det vil så - om muligt
- hlive opfyldt.
Uden al jeg har tænkt mig al arr;mgerc cn sådan tur pS forh:ind, vil jeg nævne, al såfremt
der er interesse for uet, vil det være muligt at få op til 2 håde transporteret rclativ! biJ!igt
trl f eks. Pr.1g, hvorfe.1 b~dene over 5 - 6 uger kan ros af forskellige hold til Swinoujscic.
Herfra kiln de transporteres med færgen hjem. Interesse herfor SKAL være tilkendegivet
se.tlcst den 1. juOl 1994 .
Jeg vil ogs3 nævne, at vi i Sverige (UdevalJa hM en 2-åH~$ bSd liggende, som kart bruges j
Sommer. Den b.1d kan evI. rOS ncd 1il G<ilchorg

f.ndc.lig assisterer jeg gerne, Iwis der er interesse for det, med at arrangere ferictur
D.1nmark

j

I·h·er lir.;<.bg og. torsdJg kl. 21 vII .ieg (sjvid( ol 'crb()\"cac( nJullgt) \ ære tit s(ede i klubben
for CII sn~k med de, der hJr skrevet sig p.J h~lcmc .
On1 deuc vil medføre at Ikre eller Lure kommer p.1 I:!llgtUf l 109-t kan jeg ikkc fmuusc,
men det betyder i hvert fJld, :11 de medlcl\Jnlcr, som øllsker 41/ kOlllllle på lur, selv f&r cn
stprre LIe! af ansvaret, hvilket .leg f ulder rigtigt, da vOre medlemmcr C[ter min mening ikke
hm f ti ind/ryk af, ;;\/ mJIl kun bil K()n\Ole på lur, hvis klubben arr;JJlgercf .

Bente Kjøller
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Sidste nyt fra instruktionsudvalget
Instruktionssæsonen er nu igang, og hvilken start!"

l skrivende stund har vi afholdt 3 introduktionsaftener. Dette har resulteret i, at 90 (! I) kaniner nu
er igang med instruktionen, så vi har nok at tage os til.

KAPRONING
DSRs kaproningsafdeling er godt på vej!
Selvom der ikke har stået ret meget i klubbladet om
kaproernes færden , viser det sig at alle roerne er kommet godt igennem vinterens sure træningsslid indendørs ,
så man er godt rustet med henblik på sæsonens store opgaver.
I efteråret takkede Kaproningschef Reiner Modest af ef... _ _
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Trænergruppen består af: Ole Bloch, Torben GUSTAV Knudsen, Ulrik Larsen & Jens Chr . Pørneki.
Ole Bloch er træner for en enkelt af DSRs kaproere, nemlig Mette Bloch, der har opnået flere ædle medaljer ved
VM.
GUSTAV tager sig hovedsaQeligt af deltidskaproerne eller
Motion+ - roerne, der træner fra minimum 2 til 5 gange
ugentlig. Man mødes enten til inriggerroninQ i DSR eller
tiloutriggerroning på Bagsværd Rostadion, hvor der er
rig mulighed for at afprøve nogle af DSRs ældre kaproningsbåde.
DSR er iøvrigt en af de få klubber herhjemme, der respekterer medlemmernes valg, når det drejer sig om kaproning. I mange andre klubber. tillades det ikke at medlemmerne benytter det outriggede materiel, med mindre
man vil træne til kaproning 8-9 gange om ugen.
Hvis nogle af jer har lyst til at prøve at ro i de smalle outriggere, da ret henvendelse til GUSTAV 33146114
eller kontakt KaproningSChefen, Repræsentanterne eller
redaktricen. Samtliges telefonnumre kan ses bagerst i
klubbladet.
Ulrik Larsen & Jens Chr. Pørneki er trænere for hovedparten af DSRs kaproere. Som en indledning på sæsonen,
deltog klubkaproerne samt de to trænere i en ugelang
træningslejr i Silkeborg i forbindelse med påskeferien.
DSRs landsholdsroere er for hovedpartens vedkommende
tilknyttet Danmarks Rocenter.
Rocentret tilbyder trænerbistand og har tilknyttet en
læge og fysioterapeut, hvis roerne efter den hårde træning får skader eller andre skavanker.
Endelig påtager rocentret sig også at tilmelde roerne
til regattaer samt transport af materiel og roere.
Det kan desværre konstateres, at de implicerede klubber
ikke får ret mange oplysninger om, hvad der foregår i
Rocentrets regi.
Selvom DFfRs Kaproningsudvalg har meldt ud om de krav,
der gør det mulig for at blive udtaget til større regattaer, kunne det være hensigtsmæssigt om vi får lidt at
vide med hensyn til de daglige gøremål i centret. Hvilke roere er med i de forskellige projekter? Hvordan
trænes der og hvilke trænere er ansvarlige for de forskellige hold? Endelig kunne det også være meget rart at
få lidt at vide om sponsorering af VORES roere!
Undertegnede vil i de kommende numre af klubbladet orientere læserne lidt mere om, hvilke af vore roere. der
kommer på de forskellige udtagne hold osv.
Såvidt det kan oplyses allerede nu, lader det til at vi
får flere roere med på landsholdet, nøjagtig som vi er
vant til. Arets hovedopgave bliver verdensmesterskaberne
i Indianapolis i USA.
Læs i det efterfølgende, hvordan man kommer med "Over
Dammen".
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BERNT HJEJLE
25. september 1901 - 25. marts 1994

UDTAGELSER.

Den 25. marts 1994 dØde højesteretssagfører, dr.jur.
Bernt Hjejle, DSRs æresmedlem og et af klubbens ældste
og mest trofaste medlemmer, 92\ år gammel.
Bernt Hjejle var livet igennem en nær ven af to af
DSRs
andre,
nu
afdØde
æresmedlemmer,
nemlig
højesteretssagfører Oskar Bondo Svane og grosserer
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Dansk Forening for Rosports Kaproningsudvalg har offentliggjort de udtagelseskrav, der bliver gældende for at
man som elitekaproer kan komme med i landsholdsregi.
VM FOR SENIORER DEN 10. - 18.9.1994 I INDIANAPOLIS, USA.
I samarbejde med DRes (Danmarks Rocenters) landstrænerfunktion og med baggrund i Fælles Eliternålsætning mellem

verede klubber, Team Danmarks Regionaleentre og DRes
landstrænerfunktion, at sammensætte mandskaber med særlig talentfulde senior B-roere.
Dette vil blive bedømt af Kaproningsudvalget til følgende obligatoriske regattaer:
Odense Langstræk, Int. København, KU-testregatta
28.-29.5., SorØ Regatta.
Udtagelse vil ske efter Sorø Regattaen med offentliggørelse onsdag d. 6/7 kl. 15.00.
Derudover vil DRC tilbyde fælles arrangement til Den
Internationale Duisburg Regatta.
Deltagerbetaling:
A-udtagelse:

kr.2500

B-udtagelse:

kr.JSOO

KU

TESTREGATTA PA BAGSVÆRD Sø DEN 28.-29. MAJ 1994.

Som et led i Kaproningsudvalgets bestræbelser på at kunne foretage så meget bedømmelse som muligt i Danmark
m.h.p. udtagelse til repræsentative opgaver afholdes i
1994 en testreqatta på Bagsværd Sø.
Arrangør: Kaproningsudvalget
Baggrund: Testregattaen henvender sig til alle roere og
trænere indenfor u-19 og U-23 (tidl. hhv. junior og
senior Bl .
Målet med regattaen er at få vurderet holdenes standard
mhp. repræsentative muligheder.
I denne forbindelse fremlægges en national rangliste af
de enkelte bådtyper.
DET ER ET KRAV AT DELTAGE FOR AT KVALIFICERE SIG TIL
JUNIOR VM, JUNIOR NM OG NATIONS CUP.
Løbsafvikling:
2000 meter med 6 min. interval, oq der roes efter F!SAs
reglement med undtagelse af heatordninger. Der sker
seedning og vacante pladser kan tildeles i finaleløb i
2X, 4-, 4X- efter aftale med KU.
Finaler:
Kvalifikation til finaler opnåes ved et indledende løb
på tid. Det tilstræbes, at alle hold får lige mange løb
lørdag med rimelig pause. Der sker matchning mellem
U-23, U-23 letv. og U-19 for at vurdere det indbyrdes
styrkeforhold.
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Et af de tiltag, der gøres i år, er et forsøge at
hæve kvaliteten ved uddannelse. Instruktionsafdelingen har, som nævnt i bladet, afholdt to
klubtrænerkurser, hvilket har resulteret i et
antal nye instruktører samt forhåbentlig en
forbedring af de ældre instruktørers kvalifikationer Afdelingen vil forsøge at tilbyde også
ældre roere instruktion (fejlretning) i løbet af
sæsonen. Kaproningsafdelingen har igen i år
placeret Gustav i Strandvænget, hvor han dels

der for at yde igennem vores tilværelse. Familie, børn, karriere o.lign. kræver i perioder en
ganske stor indsats. Mange af de, der idag
forekommer mindre klubaktive, var måske
dem, der bar klubben for år tilbage. Lad os
glæde os over, at de stadig finder tid til at
dyrke roning i en vis udstrækning, og lad det
så være op til den yngre generation at la dagligdagen til at fungere i de år, hvor deres tid
tillader dette.

ODENSE LANGSTRÆKREGATTA D. 30. APRIL OG D. 1. MAJ.
Arets første hjemlige regatta foregår hvert år i Odense, hvor
der roes på tid over 6 kilometer på Odense Kanal.
DSR var pænt repræsenteret og flere af vore kaproere kunne samtidig bevise, at formen var holdt vedlige gennem vinterens træning.
De af vore kaproere, der ror i Danmarks Rocenter, var blevet beordret til at stå op før fanden fik sko på og møde i Odense temmelig tidligt fredag morgen . Det huede ikke alle af vore atleter, så en sov over og to andre dukkede først op lørdag morgen
tids nok til at komme på vandet inden regattaens start.

Lørdaaens løb var noget af et mareridt for alle deltagerne at
komme igennem.
Det stormede temmelig meget og det betød da også, at flere hold
måtte søge til lands for at tømme både, hvis man da ikke var så
uheldige at synke HELT!
Resultater:
Thomas Poulsen ror letvægts firer under Danmarks Rocenter oq
blev nr. 1 lørdag og nr. 2 søndag. Henning Juul & Jesper Engelbrecht ror dobbelt-sculler under Danmarks Rocenter og blev nr. 1
lørdag og nr. 2 søndag. Jesper Hattel ror dobbelt-sculler med en
fra KVIK: nr. 6 lørdag og nr. 7 søndag. Søren Aasmul & Teis Hansen ror ligeledes dobbelt-sculler. Efter tømning om lørdagen
blev de to nr. 12 og om søndagen nr. 3. Morten Tibian forsøgte
sig liaeledes i dobbelt-sculler om søndagen, hvor det blev til
en 4. plads med en roer fra KVIK, alle pånær Hattel - Centerroere.
I single-sculler havde vi flere til start.
Morten Tibian blev nr. 20m lørdagen. Anders Brems blev nr. 4,
mens han om søndagen blev nr. 3. Vi har fået tilgang af en roer
fra Odenser Kaare Mattesen, der blev nr. 110m lørdagen. En ny
roer, Allan Væverskov blev nr. 210m lørdagen og nr. 15 om
søndagen.
Hos damerne viste Lene Andersson særklasse ved begge dage at
vinde en sikker sejr i kvindernes tunge single-sculler. Camilla
Riff Alexandersen deltog også her og blev begge dage nummer 5.
I den tekniske svære bådtype:toer uden styrmand, forsøger Rie
Sørensen sig i denne sæson med Stinne Petersen, der kommer fra
Lyngby Dameroklub. Begge dage fik damerne konkurrence af et juniorhold fra Lolland-Falster, men vore vandt ganske klart over
pigerne.
vi havde tre kombinationer med i damernes dobbelt-sculler.
Om lørdagen blev Camilla Rohde sammen med Karen Andersen fra
Lyngby nummer 3 mens det om søndagen blev til en 4. plads.
Charlotte Marcussen ror med Kathleen Morrison, ligeledes Lyngby
Dameroklub. Om lørdagen blev de nummer 4 og om søndagen nummer
5.
Mette Bloch forsøger sig i år i letvægts dobbelt-sculler med unge Anna Helleberg fra Sorø Roklub. Damerne mødte til start om
søndagen, hvor det blev til en 2. plads i den tunge klasse.
AFTENKAPRONINGEN d. 11. maj.
Ved årets første Aftenkaproning, der afvikles over 1000 meter på
Bagsværd Sø, blev det til flere sejre til DSR.
l. pladser til:
Herre dobbelt-firer: Kasper Haagensen, Kasper Mortensen,
Michael Stenholm og Per Frandsen.
herre dobbelt-sculler: Morten Tibian med Thomas Vogelsang, KVIK
dame toer uden styrmand: Rie SØrensen & Stinne Petersen
dame single-sculler: Camilla Rjff Alexandersen
dame dobbelt-sculler: Camilla Rohde med Karen J. fra Lyngby.

Mette Bacher.
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OrienteringslØb
maj/juni/juli 1994
Dato

Lcf1bstvpe

Skov

ArrangØr

1/05
8/05
12/05
23/05
29/05
11/06
14/07
15/07
16/07

D-stafet
D-stafet
SM-stafet
D-stafet
C-sprint

Stenholt Vang
Ravnsholt
Gribskov Nord
Melby
Ganløse Ore
Ballerup Nord
Alum/Fussingø
Lild Klit ø.
Rold Ø/Vælder Skov

OK øst
SØllerød OK
SØllerød OK
Tisvilde Hegn
KFIU
Ballerup OK
Randers/Mariager
Randers/Mariager
Randers/Mariager

C

3 dages
3 dages
3 dages

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)

tlf. 38 17 62 52

(arb. )

42 85 86 05

(priv)

DANSKESTUQEN,.TERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
bådehallen .
Indbetalingen dækker de 3 før.ste måneders kontingent. Nye er
velkomn.e til 2 gratis prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal
finde sted.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskr.idelse af betalingsfd.st pålægges et gebyr på 25 kr. pr.
rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort:
fra rykker, men gebyret vil blive op~rævet det følgende kvartal.
UDMELDELSE: Kan ske gæld~n.d e fra l/l, 1/4, 1/7 og 1/10 og skal
være DSR ~ hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig
udmeldelse
foretages ved at indbetale et girokort på nØjagtig kr. 3,00
ti l 05R' s gi rokonto nr. SOD 34 66 samt ved a t anføre "udmeldel se" ,
navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse
har fundet retttdigt sted og man bør- i egen interesse gemme
gi rokvi tteringen. Kontingentopkrævn ingskortene kan ikke anvendes
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS ! IKKE AUTOMATfSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentp.l igtig. indtil gyld:i.g udmeldelse har fundet sted,
uanset om D$R's faCiliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion
vil først finde sted ved en restance svarende til ~ - l års
Kontingent og ~estancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostningex 1 forbindelse hermed betales af
skyldneren.
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FORSKELLIG POLITIK
meget skal klubben yde for at beholde et
medlem?

Jeg ha"de den ære/fornøjelse at overvære
tt møde mellem motionsudvalget og langtursudvalget. Målet ved m~et var at diskutcn: mulige fælles arrangementer.

Del er ikke kun svært for de mange nye at
føle sig hjemme i klubben. De gamle medlemmer. som ikke har deres ugentlig gang
i klubben. føler sig også fremmede. Der er
så mange nye ansigter!

Det interessante ved mødet lIar de to holdninger om, hvad udvalgets "rolle" var Er
de et service organ. som tager roerne til sig
som en ~yllingemor. Pusler om dem. Sørgcr for, at turenes destination bestemmes.
bådene bl iver pakkede og klar. arrangementer organiseres. og. vigligst. at der er
noget at spise.

De små "grupper" etableres. Så kender
mall nogen! "Grupperne" tager inttiativer
for sig selv. De får oplellet noget og synes.
klubben er hyggelig og rar at være i. Er
"grupperne" blevet til "ydere" eller "nydere"? "Yder" de til deres egne cnheder og
nyder det?

Der skal bare mødes op og ros.
Eller er udvalget en sparringspartner, en
informationskilde med gode rlld og vejledning. Her kommer roerne Sclll med deres
egne forslag t il arrangementer og ture.
Roerne skal vise et initiativ. Lave det
opsøgende arbejde og hvis de ikke gør det.
"100 bad". MEN de ting, SOm lalles, er
uden tvivl i brugernes interesse.

Hvordan sikrer vi kontinuitet og en vidcrcgiveise af vores hislorie og !radit ioner. hvis
vi (de gamle og nye) ikke blandes?
ELLER er det egentlig 55 vigtigt?
Det er en svær balancegang!

Denne fremlæggelse er selvfølgelig ud i
yderlighederne. men den udspringer i el
spørgsmål. rom egentlig burde diskuteres.

Min mening Cf, at der skal være lidt af
hvert. Møvere lIil altid kom igennem. Hvis
de vil vltre her, kommer de frem, ligegyldigt. hvordan vi behandler dem. Dc helt
nye skal have nogle tilbud, som tildels introducerer dem til andre former for roning
end til Skovshoved ( morgen-, nat-o sø-o
langtursromng elc.) og er med til åt give
dem nogle kontakter i klubben. De gamle
skal hallc nogle tilbud, som giver dem
mulighed for 3t genetablerc sig.

Hvad opdrager vi vores medlemmer til ?

Er de/skal de være "nydere" eller "ydere"?
Hvor mange tilbud skal vi tilbyde VOres
medlemmer?
Gør vi dem uselvstændige og initiativløse
ved at give dem for mange pakkeløsninger?

"Grupperne" klarer sig selv. De har dcr~s
netllærk og har mest brug for nogle sparringspartnere.

Skræmmer vi de "nye" væk. hvis de ikke
mr nogle tilbud om at komme i kontakt
med hinanden?

Jeg syntes. det ville være godt, om vores
politik var aktiv medlemspleje. Akl;v, idet
IIi alle ydede lidt overfor hinanden. Der
skal va:re nlange tilbud, idet vi er mange

Er IIi interesserede i de medlemmer, som
ikke selv kan etablere sig i klubben? Hvor
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HjeJmsjo 94

mennesker med mange forskellige behov
og res.~ourcer. Men vi skal iltke forvenle at
bestyrelsen eller få medlemmer skal bære
hele slæbet. Dem, der vil have noget fra
klubben, kan begynde med at give noget til
klubben. Der er flere udvalg, som kunne
bruge flere medlemmer, eller skriv jer på
listen til at hjælpe til et arrangement.

Hvad er det?
Ja mange medlemmer ved det eIllen fra
personlig erfaring eller [ra omtale; men
nye medlemmer er uindviede, og det er JO
ik.ke så godt for dem.
..
HjcJmsjon er en svensk sø ved Orkclljunga
ca 50 km nordøst for Helsingborg. På søen
er en kaproningsbane og ved søen ct
rostadion med alle bekvemmeligheder
s~som
ca
20 sengepladser, stor
opholdsslUC, køkken, badefaci I itclcr og
sauna plus en skøn natur.
Hjclmsjo 94 er ligesom lidi igere en
inslruktions- og træningslejr under
afslappede forhold med det formål at lære
at ro sculler enten helt fra bunden eller fJa
et mcre fremskredent stade. Der roes i
singlesculler, dobbeltsculler og
dobbe11firer, desuden roes der Olier (og
måske en smule kajak). Søen er meget
velegnet til disse aktiviteter, hvilket
sjældent er t ilfoeldct p!l Øresund. Der er
selvfølgelig ogsA mulighed for at svømme,
springa i skagen, minigolf, rigtig golf,
tennis, cykling og træning i Tai Chi Chuan.
Del bliver dog næppe idræt alt sammen.
Lejren slarter lørdag d. 30. juli og slutter
lørdag formiddag d. 13. august. Du kan
dellage i hele perioden, i en uge eller 11
Jeg anbefaler mindst en uge for al få et
godt udbytte af opholdet. Prisen pr. døgn
forventes at blive kr. ca. 75,- excluslv
transpor1, som kan ske p~ cykel.
Det har indlil nu ikke været nødvendigt at
begrænse antallet af deltagere, men der er
en øvre grænse, hvis køkkcnel skal
fungere, og overblikket på søen skal
bevares.
følg med p~ opslagstavlen for nærmere
informalion og tilmcldingsJislc.
Mogens Haut

Det siges, at det hører ikke til tiden at
forvente, at nogle har tid til at yde en indsats. Vi kan også lade være.
Vores klub bliver også derefter'
Lise MeNamara

Skabskol1 igen.
Frislen for fornyelse af skabskort er for
længst overskredet, men alligevel har
adskillige medlemmer, som uden tvivl
gerne vil beholde deres Skab, ikke fornyet
deres kon.
Der er klippel mange skabe op inoIii nu,
jeg vil tro mindsl 125. Det er meSI skabe,
dcr har lilhørr tidligere medlemmer; men
turen kommer snart til de resterende skabe
uden gyldigt kon. Så skynd dig, hvis du
har din hængelås og skabs indhold kær\.
Ocr ydc$ ingen erstatning for ~emcdc
effekter.
Husets forvaltcr

Efterlysning:

DSR SANGBOG
Landets største roklub og vi har ingen
sangbog! Noget, man kunne tage frem på
en langtur eller ved en festlig kjlighed.
Jeg vil gerne med nogle andre lave en. Har
du lyst til at være med. Har du nogle gamle DSR- eller ro-sange i skuffen, s.å kom
frem .
Lise MeNamara - tlf.: 858211 99
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DSR 'fylder
127 år

Fællesspisning (40 kr. ): ti Lmelding og billet 1 baren.
Bemærk:
Bådeholdene
selv for drikkevarer.

Klubben har atter fødselsdag
og det fejres med en kombineret
FØDS~LSDAGS-

d.

sørger

8emar~:

Dee vil være stort
behov for frivillig hjælp til
festen og Skt. Hans aften.
Hvis det er længe siden, at du
har været aktiv ved et arrangement. så overvej, om det
ikke var din tur til at yde et
bidrag til en vellykket fes~
eller Skt. Hans aften.

OG INTRO-FEST

ll. juni 1994

Vi starter med velkomstdrink
kl. 19 00 - derefter middag.
Nærmere oplysninger om arrangementet samt tilmelding på
opslagstavlen i Slyngelstuen.

Nattergaletur
Arets nattergaletur finder i
år sted natten mellem d. 17.
og lB. jtmi.
Turen går til Ringsted, hvor
vi låner både i den lokale roklub.
Afgang fra DSR fredag aften.
Nærmere oplysninger på opslagstavlen.

Motionsrochefen og langt.ursrochefen planlægger i øjebl ikket følgende weekendture:

Der vil være et hegrænset antal pladser (ca. 20).

Tur til vikingespillet i Frederikssund (formentlig 1.-2.3. juli)

Sankt Hans
aften

Tur ti.l Karlebo

Tur til Esrum Sø
Tur Amager rundt

Vel nok årets mest popuLere
fællestur. Vi ror sammen til
Strandmøllen, hvor vi grIller
og nyder 60mmeraftenen sammen
et par timer. Herefter ror vi
hjemad, cg undervejs ser vi
bål ud for Tå-rbæk og lytter
til musikken ud for Bellevue.
Efter fyrværkeriet kl. 24 ror
vi hjem. Alle kan deltage.
Afgang fra bådehallen kl.

'{'lIrene er endnu ikke fastlagt
men fØlg med i opslagene på
opslagstavlen.
J

Hvis du har lyst til at være

med tLI at arrangere nogle af
disse kommende arrangementer,
er du meget velkommen til at
kontakte Bente Kjøller eller
undertegnede.

17.

Mot.ionsrochefen
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LANGTURSTILBUD

MOTION +

1994

Mens dette skrives, sidder undertegnede og
smiHrysef foran taslerne. Forhåbentlig
bliver det sommer og tid til at lage pA

Er man inleresseret i al dyrke mOIionsrafling p~ Cl lidt mere kræl.Cfldf! plan, kan
man møde frem på bådepladsen

eventyr.

Klubben kan (ilbyde en
dennc sommer:

HVER TORSDAG KL 17,00
og henvende sig lil Gus/al' .

~;kJ<cr

ieriesucce.s

LANGTUR AD

Der er lagt op ti! mere end hlol supplerende instruktiDn af nylig frigivne roere.

FLODERJKANALER FRA

PRAG OVER BERLIN TlL

NaturligVIS kommer man III at arbejde med
teknikken; men der bliver og~å tale om ~I
tr2ene sammen i hold, fysisk træning og

SWINOUJSClE/

kaproning.

Der bliver tale om en fcuillelon-tur i perioden fra ~ , 10. juli til engang j september.
Tilmelding på opslagstavlen i Slyngel~t\Jen.

KREDS-MOTION- +

Plan! æ.g.ningsm øde:

Kredsen afTangerer ogs!l onsdags mOIion+Datocrne er:
1., 15. og 29, juni,
13. og 27 juli og
3 og 17 augus1.

TIRSDAG D. 7. JUNI KL. 20.30
HenvL:nu dig til Langtursrochef
Kjøller Om nærmere oplysninger.

løvrigt arrangerer kredsen wuk-end tUf til
Tærø mdlem Stege og Vordingborg 5-7
august. Sidste tilmeldingsfrist er 5. juli
Henvend dig til Benle Kjøller.

Mødestcd : Ud for Chadonenlund Fort.
Ideen er, at de faste hol d roere konkurrerer
mod sig sclv. Ocr gives point (or hvert
minut, liden forbedres i IV/hel af sæsonen
Rutcn er på 10 km og
Tårbæk og tilbage igen.

g~r

Bente

For de, der foretrækker mere spontaJle ture,
er der jo VOre egne b~de, som kan roes fra
Strandvænget hele Sjælland rundt

fra foTIet t il

Læs de næmlClC rcgJer på opslagstavlen i
Slyngelstuen ("Roning, det er da motion ~~)

Vi) man ro andre steder i landet, er der
stadig mulighed for at læ,cJleje både, enten
OFrR's udsrationeredc eller evt. nogle; af de

Yderligere henvendelse og tilmeldIng til:

lokale klubber!).

Lars Bundesen. Motionsrochef

Henvend dig lil Bente Kjøller og hør
mere om de forskellige muligheder.
a;UN~
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n~r

Den Internat ionale Københavnsregatta.
D, \·t - 15_nuJ afvikledes den internatIOna le

K"t>e" havnsfcgau3 på

Bags~~!d

Sø.Man

h;u indgået et samarbejde !ned de Ih.lliske
la llde og det betød. at Est land, Letland,
Litauen \3rnl Rusland mOOle fltnl rntd
detes Ixdste tocre.
M"ds3t før i liden hvor danske rne godl
kun ne regne med god konk urrence fra d~
o;'cnna:vntc land e, V ii ! de! dCllilC gang smål
med udlændingenes domin.lns.
Fk re af gæsterne var sidsle år VM -deliage r~ hos henho l ds~'is j uniorer og seniore r,
men rcsullalrtlzss igr s.\ d~t s løjl ud
Vo re egne me re n l ~ne derfor i l r byrlc

hi'l,wJcn på pæn rn0d, rand og del !x'lod da

oglJ, at tilsk uerne fik flere gode oplub ar
$e på. Til gengæld var søndagens hIb s!on
~cl gC'l!agclsa af Imdagcns men s.å kunne
man jo glæde ~ ig over kl ubkammeralernes
f10 lt e præstat ioner p~ " .:Inde t.
Arrangørerne hJ"dc sct frem til bcsllg~t fra
det store ud lJnd og hrugt mange ressourcer
derpA - III gcngoeld vankede der !l()g!c
gc ..'aldigc o~'enaskelser til h.\de arrangørCrrle og de danslce dd Tagere
Tkt " "te sig ncmltg, at nogl e af udloLn dingelle havde fOIherdelig S".l:r1 ved al
kende !ur~kcl ~ tht og mi L
Lznge blev del "mt.ltleligc emne dy~~et ned
af regaHJaTTangmeme, dJ Inte! var bevist,
men mon en almlndclig dJ.n~ k er p5spads e rClur giVCT SI!!; til al t~rnrnc nogle kapro n,ng.~- blde for s.:edcr og SkO'
He n ad vCJcn fOl ~vaJldI der ufattel ig mange
ling Og $<Iser fla o mld(l;.(!ntngsrumm ent og
VOIC udenlandske g~ler sl3p temmelig
tldd 'st tro. del '
Dt:: beSl jllne "'l~~ c de en 5101"1e an~agJIlng
af de udcnlJ.O(hkc bus.~er, Iw ilkel er f01 ~tSehgl nok, nlU hvcm skull e gme dt.t 1

Arrangørerne f3ndt det ,ltke umagen v.!:ld
at fS poln le:! ul.lt gllre: del - s.\. VOte udc.n land.~ke rn~ammeratcr kunne køre ud af
Danmark uden al nogen log nolit~ af del

Som klubrepr:r.scnl ant (u DSR SZ lI el Jcg
Cl Slo rt ~p0rgs mål.~ l cY1 vcd. om dct nu
ngså er umage n værd .l I blllgc: så 1l1Mge
tessoureer pJ. ~( f~ nogle balt;ske roere til
la ndet
Niveaulr.æ.s sigl k ~n de Il<...ke !'.','e vore,
bedSle rotre nogen lton.lulTTence Selvom
del bet yd er, ~r regattaen dermed bll\'tl al
Inl~malional It ~ra ktcr, "'ineo; jeg at man
he ll e" må U lse pS al få nngle bcche
mand~ka bcr med fra chempdvis de nonbske l.lnde el ler fn Ty.kland.
Ml, ke hele plohkmalJkkcn hlt ,'cr 10sl. dr
])cn lnl cmat ionillc K(lbcnh~ ... nS""gd!l~ ffor
fl) lI~,1 datoen, så dc-n li ggcr ·snm I de gode
gamle dage" i slutmngen .af Juh mSTltd
Jeg gætter P<1, ill del bJdc g'~cr bwrc- Og
Stlln'C internallonal deltagelse
Vores

roerc~

IC.ullalc!.

DSR m0dtc til stan med de Ilesre af <'Ole
kaproere og det lige tJa de helt nye til
de , der ror under Danmarh Roccnter og
s.lt~cr hArdt p.!. at komme 1:1 VM i US" i
slutningen af ~plcmbc r
I lørJ~~ens løb &\ det diedes ud.
Vores yn~l~ kaproc r hedder Em; ],c Hl$ -

,,,

Sammen m~d en pIge, Ann.l, [ra Holte
forsøgte Emllk sig i dobbclt - sculkr pigcr,
junior A. Iler skulk de 10 milde Sidste Ars
VM - bmnzcvindcrc; Sarah & Nal\1la fra
n.lOok luhbcn "KVI li: " Erni! ic & Anna blev
nr. 3 efter Roforeningcn KVI K og cl hold

fra Ltlland
VI havde to h<:Jld Iii stan i kvi ndernes
ktv..:glS dobbdl-,cu ll cr. - Og begge hold
kOnlbin<fC! med Lyngby Dlmerok lub

I

umilla RoWe loillser sammen med KJr en
J\Jrgenscn tra Lyngby hlrdt pl at bliv~
"dl3get 111 ~ ,1 t lons Cup (scmor - B roernes
Ellrop"mtst~rskabcr)

Det allo:!cl hold kan aldc,smæ~sigt ikke
væ re m~d der, me n gor all for at tOlbedr~
sig fra løo li l løo.

Lene Andersson blev c·n flot nr. 2 og derefter fulgIe Lil~uen, Ul land, Esrland &
Rusland.

Charlone Mareussen ror med Karhleen
Morrison fra Lyngby.
I lørdagens løb blev Camilla & Karen
nummer tO efter et russisk mandskah, mens
Charlotte og Kathleen blev nummer 3. To
hold fra andre klubber fulgte p.\ de efterfølgende plad~r.

Helle skulle møde Helle!
Vi har i år f&et tilgang al en kvindelig rocr
fra Birkerød. Hun hedder Helle Peter.;en og
er ikke helt uerfaren indenfor roning.
Helle skulle møde Helle Hansen fra Lyngby, dcr vandt (er suverænt.
Bådlypcn: Single-sculler, senior A, letvægt.

Mette Bloch prøver i ru- lykken med en ung
og talenlfuld rocr lJa Sorø. Hun hwder
Anna Helleberg og var junior VM-dellager
i fjor. Ved regattaen mødre de IO til slan i
den tunge klasse, hvor del blev lil en 3.
plads.
Så fulgIe herre.mes Jervægls lirer "den
styrmand, hvor vi har Thomas Poulsen
med.
Thomas blev VerdensmesIer i lervægls
olier i 1992 og vandr sølv i samme bådtype
i fjor.
I år saISes der på 1etvægts firer, der er
blevet en olympisk bådtype.
Sammen med roere fra Lyngby, Bagsværd
& Odense, formi'lede Thomas Poulsen at
skære et pænl stykke af banerekorden i
lørdagens løb. Alene det 3t komme unuer
de magiske 6 minutter for de iall roede
2000 meter, er nogel af en præslation i sig
sclv.
Tiden: 5.58.31'
Vi havde lre hold lil stan i de runge drenges dobbell-sculler.
HCl1!ling Juul & Jesper Engelbre<:hl, der
vandt lørdagens løb med 2-og Cl halvt
sekund - på fjerdepladsen: 50ren Aasmul
& Teis Hansen og på 5. pladsen: Jesper
Haltel sarl1men med en KVIK-roer.

Anders Brems skulle ud mod sin evige
rival i .~ingle-scullcr, letvægt, ~ten
Nielsen fra Korsør. I lørdagens løb blev del
lil en andenplads tre bMlængder efter.
Vi havde et herre motion+ hold lil start I
dobhelt-fircr. Da der ingen konkurrence
var i seniorklassen, mødte holdet lil stan
hos juniorerne, der godt kan ro temmelig
hU!1igt.
En sikker fjerdeplads til vore: Kasper
Haagensen, Kasper Mortensen, Michael
Slcnholm og Pcr Frandsen.
Allan Væverskov fra Hvidovre Roklub,
prøver i ~r Iykken hos os.
Allan mødte til start i senior B-lelvægts
single-sculler mod blandt andet end junior
VM deltager fra i fjor. Del blev lil en 4.
plads, ganske læt på trediepladsen.
Thomas Eben & Henrik Jensen har ligeledes forladt deres respektive klubber til
fordel for OSR.
Eber! roede tidligere i Sorø og knsen i
Sakskøbing. Dc to herrc! salS er på at komme lil Nations Cup j letvæglS dobbelt-

I herremes single-sculler, lung klasse.
var MOrlen Tibian i lørdagens finale, hvor
del blev til en 4.plads.

~culler.

Vores lelle herrcr serverede et af dagens
mest spændende opløb, hvor et m!llfoto
mAlie afgøre, om det var DSR eller en jysk
kombination, der kom først over.
Slor jubel hOc<; DSR. Eber! og Jensen vandt

une Andersson mødtc til start i kvindemes
tunge klasse, selvom der satses på letvægts
roning.
Sidste års VM-bron.v:vinder, Trine Hansen
fra Sorø kunne Lene ikke hamle op med,
til gengæld gik det ud over kvinueme fra
de baltiske lande, der fik kærligheden al
følc.

Iøllet.

Rie Sørensen & Stinne Petersen (tidl.
Lyngby), prøver i år lykken i den tekniske
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megel svære bAdlype, loer uden slyrmand.
Desværre salses der fra nordisk side ikke
megel pA IDer uden, så hvis vore damer
skal have behørig konkurrence, m~ de
drnge lil del slore udland - ja de behøver
faklisk kun al drage lil Tyskland, for der
kan man godt finde ud af al lade damcr ro
en -åres bAde.
El juniorhold fra Lolland-Falslervar eneSle
konkurrent vcd den [nIernationale Københavnsrcgatla, så del Vaf Ingen sag for
Sørensen & Petersen at vinde løber.

mcd dcn gode Martin Haldbo fra KVIK og
en ung tillentfuld roer fra samme miorening.
Holdel vandlover en anden kombination
med Sørcn & Teis, mens Kasper Haagensen & Co. blev nummer 5.
$(Jm før nævnl var de øvrige DSR-del!ageres løh en tro kopi a( lørdagens, s.'i alt i
all blev det en god wcek-end med masser
af flol kaproning mest på del nalionale
plan.

Søndagens løb:

DUISBURG REGATTAEN 21.-22. maj.
Europas slørsle regana. Med 35 deltagendc
nationer siger del sig selv, at den store
regalla på Rostadion Wedau i Duisburg
blev noget af en oplevelse. Ikke mindM for
lilskuerne, men sandelig også roerne sclv t
Eksempelvis var der 40 (I) mandskaber eil
start i herremes IOCr uden slyrmand - og
56 roere skulle mødcs i single-sculler hos
hencme t
Indenfor k~proning har vi danskere en
udtryksform der hedder: "Vind eller forsvind".
Det går i al sin enkelhed ud på at nllr man
skal ro indledende heal, og der er mellem
19 og 36 hold, s.'i skal man vinde healel for
at komme videre.
Ellers hedder det tilskuerpladseme eller
sighl-seeing i den nærliggende by - hvis
man ikke eT så heldig al vinde sit løb
DSR havde flere dellagcre med. Nogle
del log unuer Danmarks Rounlcr, mens vi
var et lille sluttel selskab, der kMe. vort
egel ræs.
Del var meningen at Melie Bloch & Anna
Helleberg med Iræner Ole Bloch skulle
have væree med - men desværre blev
Mette ramt af en virus med deraf følgende
feber, hvilket betød staJ1forbud fra lægens
side. Ærgerligt.
Tilbage var så: Anders Brems i letva:gts
senior A-single-sculler og Rie Sørensen/
Stinne Petersen i kvindernes loer uden
styrrn~nd med Iræner Jens Chr. Pømcki.
DSRs Formand HelU1ing Rasmussen havde
bebudel al også han ville med lil Ruhrgebiclct, mens Melie Bacher skulle køre

For ikke at trætte I~eme unødigl, kan tlel
nævnes al DSR-roemes resultater om
søndagen slol1 sel var identiske med lørdagens, men der var da et enkel! hold, del
forsøgte sig i 2-åres inrigger:
Hanne Nygaard, Hanne Orlorf & styrkvinde Tine Erecius.
Ifølge min medskribent, Hr. Bjamc Engell,
der havde jobher som nummerudleverer
ved regauaen, så de Ire damer "rapp<: ud"
i de blå OSR-klubdragter, men Cl er al se
rap ud i tøjet - del gjorde konkurrenterne
neml ig også - nogel andel er at iå del t i I al
"gA rapl" mod sidsle års DanmarksmeSlre
fra Tis$ø.
Vore damer havde aldrig prøllel al ro kaproning før og da star1eren, if"lge damerne
selv, hell glemte at clbe dem op. da Slar1tn
gik, siger del sig selv al del kan være SVa!r1
al nå op på de andre superhold - der selvfølgelig ikke gad al venle på vore cLlmer.
Nygaard, Orlo(f & Erccius m~lfe nøjes med
en 3. plads med bare IO bådlængder efler
KVIK. Men veni bare - når de får styr p~
SIaJ1procedurer m.m., så skal del nok kommc til at gå rigllgl stærkt.
Del bicven sejr lil Camilla Rohde &
Karen Jørgensen i kvindernes lelvæSI~
dobbell-sculler i russernes fravær.
Camilla Riff-A1exandersen blev kastel for
løverne i kvindeme.<; sing,lc-sculler og
måne tage til takke med en S.plads.
Jesper & Hmning, vore dobbelt-sculler
herrer, (orsøgle sig også i dobbell-firer
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bldene 08 Ede~

hel~

lagel .... zle bch)zlpc lig

mul ... 1 del prakl iske .

Grundel afhudel fu Bloeh & Cl) m~llc ~ i
I dvl~ lime lave M\c den planlag1e lur om
Fra al vi ll e bcnyne os af !O biler,. hi l ng
Irollle!, vIIgIe ~i 31 leje en minibus m~ d
l,æl..kro8o. ~~ roerne kun ne v zre i bussen og
bSdene hag ~ cd
(.:hauf fu:c r bl e " fonnand Iknmng. h'is
, II!fSlt :lC.k~m ring \'3r: H" ordan b.1kku
mftn med e n Ira iler)
JJ nl en Hcnn ing. I,id ~1' Mel fra den uhme
".\d1f a !1 ~porr"l, du s k~ 1 JJ Ikke bakke pl
Au (ulJa hncn, ,kl er jo ht mad hele "ejen~
VI dfllg Jfsll:d allerede Ull!idag nI",g.:n og
I'M I Ruhr - omrldCl nu 19- hu.n .... mme
Jflell
Smot;gcn hang $orll co uy oc Ol'cr DuistlU! g
og oc l f"rSle man gjortk, da man f"rlod
bElco pl rO$r:!dI{lo ~M al hOSle og pud~
na:K!
- t!/Old..an mon lungerne >-C l ud pl de;
mcnnc:skCl. U<:I OOR l Ruhl -omr.1dl;!?
V, hotdc p~ Cl gO::Io,:1( hold ri minuucrs
~Ufscl fla ,oba nen - nJr de, alrq ,kke \'dr
II k,lomelcl kil pl nH..lOrvCJ~ne llel. ~ '"'
nUI ESI bl: O) nede o~ af.
Efle r al hJ" c prø\!1 "alld lorW.:lg afTe n d
VI ,Ile {nm 111 den g(\l]c ,flensnl;ld p1
hOld!cl Men al. og Ve - del "~IC sig - Jl
hmellel ltx:nb,lIl \al bcu.ml (o, Sin ,pccidk m.'lde ;u Ijlhc,cd.:: mild.::n pJ
H,t~ hJg!e k ~ n otfel. der ' a, o"erl.e,~1
!IIcd fl0liocl s.t!"l h8JICnde ~1I3sk, Vl' Iskold
For ~I u'erb;; ,i'>C ~i g !>tI' om. JI R,t.~
kan"ffc:1 "iucrhg ...·AR kflld - Jog ..;.:r \e E in~amcn en h:d Inm mcl/mge r ncd I
kJ flollcn. Ja . es ; ~I nichI gUI'
Ingen middag i Ty~kl~od ud.:n c(lcr folgen de is :il de,,"~crl Og som TOtIC kunnc ,.,
n;a;Slen ikk e f1 nok af is. schlagsahne &.
tho k ol~d~sa ucc .
All bic, fiOl $CTH!cl j porl io ns g las pl fod
,\,I we n.lede dlrl;gl al S<EIIC Sin ,Ik e ; i.';;o,
så laltJl hele glb-opsalsen s"nlllleo'
Ud o.·cr al kna:kke ~~mmcn af grio, kunn~
vi ikke l.1de vzre med al se os rund1 om kll n&
Ihor var "del ~kJu l le kamCla"??7?
Ikl<t:rl al d ll,se m;rrh' ;r:rdJg~ eplsod~ f.

vaigIe vi at forl;E:!8e Tuide nsen, ihvef1 1ald
med h.:nsyn lil de eflerfl'llgende mldd1gc .
lil el hOl d i en nz,hg,gende by
Vores a~dfe k.tplOl:lt boede pS henJloldsvis
hrxe l el le! .~po r l:>s k ok l n<E l hcden af 10"MO

H.ordan de IOdlog m lddagcn ved v, ' nI el
om. men lom;r:.""'SI .'plc'·ede " en hel del
En af vore_ ~aplOO:I(:. Thomas "ou lsen. r,a
ItIU:gl ~ fj,u u.:kn. upnlcde .... mmen med
sil m,mdshb ., S.Llle \'udeflSrek<lld
1,,1~1 JnOo: l hold hlT u:.el helt nede pA al
IO 2000 melel ' 1e1\<cgIS filt, I c:"Il,d pA
5.5 ~

4 7~

F,t m, ~g~n<.Ie

Lene. And I»on, del roede slOglc-Kullcr
1t1\J:"gl ble,· nummel 1 , wndagens Iln.le
Andcr~ Bre ms kV3hficcfeUc SIg 1,[ 1!mJdEcns fina le. h'OI hJO &Jorde de l ganske
godl og Sdndclig om der ikkc ogsJ Iyld\cdes fOl Ru: og SllOne al kVllh ficclC ,lg 111
"'lIu1agens IlO ak 1 ~vin<.lernes tocr uLkn
~r )'rmand, h ~or dc ()prunk co flor 5 .plaJ~ .
De IO dJme~ nyc t1~d blev ill,tigl lc 'crcl
, Oul'bu,!~. s5 nu bl ...e r ,,k l sp.,;ttdelld t al
sc. hn)1 huniSl del ko mmer Iii al Sål .... ed
di: kommende inlc lllllllona lc ICg.,Oo1c r.
Henning & Jespt: r hk ... nl. " i lnll.!.!gen s
f",,, I~ i dOObc lt -scu llcr mens der ble .... IEI en
(, pbd~ om s"nd~!>t O
O.:r II' khUe~ h"(rkell fM Moncn Ti" ian.
Tci~ 1I .•n~ o dIet s.,{cn Aasmul al ~ ommc
I IlnalclI i d"bbfl l-'c ullel d ier I (J"b bc llli~er niCO .... 1 ml, ker dell l Locdr e hdJ
nJ;;Me VIr'."
Sltodag d rC mlfdd3& Inden f;n~lcfllt. ,ar
~ f~lull'·I. valgI e den hlle gruppe af DSHi
klul>deh agc lC at dl.1Sc de 700 kilomet er
nmd!)l - h 'm YI gennem dtl me~r t af
Tys klJoJ h"crhn ble\" hzn gendc I ki-tC'
eller o plevede r.clu.frk - nlcn del s k }ldIC~
jo nok. al Piruen ,kke heil val afstulIel
endnu
VI var hjemme p~ Ro.~ladion klo~k e n OHXl
cher en hygge lig lur Og fur rocmu ved knmmcodc en masse irHemJlion~lc ufarin ger ngere

Melie Radier.

Kanindræberkursus V
For fernIC år i lfæk log DSR's aku\'e InSlruklorer UIlder
Kursels ronrull " al

l<:del~

af IflSlrukuonsud".'gel

pa

K;uundræbcrkursus.

da"" en god social konl.lkl mellem IOslruk10rcrnc InSlrul(f\onsud"algel arrangerer derfor

cn række spændende og udJorctrende akl,vllclcr, 50111 alle skal

gennelOg~

De [orudg<!ende fire Ar hM de spændenne akll\'lIcl,r • pianiagie som absollll uplanIagIe • bl a bcslkl af
overvældelIde vannl "cJr. beden'ende regnvejr, samn,cn'lYnede lehe, frossen

k~noj\"dsalal,

faldefærd'g bus. æggeklSlnlllg, overfald. ufriv,'lIg "andgang og mange andre

puclsiS~

.15

a"g

gammel

ep,soder. som del ",Ile

t)'lde nere klubblade Ol bt: re Ile om

V, har Ildhgcre 00c1 pA CiI'"rongpladser

(p~

fini, men madla,mngen. Som" s<:k skulle

Kulien og på Feddcl). forSI, lell. dem",sl , h'ller Del har "ærcl
Sl~

for. har "ærel I'dl problemalisk . Derfor beslultede "i .• , andre

skulle I",e maden ul os I ~r Vejret k.n "ære Cl problem I SlaflW af roaJ måned. "'" ledle samlld'gl ener el
sltd, hvor v'. hVIS all gIk gall. kunne være ",dennars V,
el

r,k

anbefalelog valgte valldrehJemmel "MJlns klint"

aJdeles ghITI/cnde v~lg . Værelser, faCIIJlClcr. madcn og omg.,'else",e er cmlllent" III

36 illSlruklørcr havde meldl sig (mel. "17 oorg.,isalOonsgrllppell) Grundet afbud 0/\

rorrn~let

CII

enkelt udeblivelse kom

der dog kun 12 forvenuungsfulde ,nstruktorer III Mon slorebededag VI dellc dchageme op I seks hold, som
skolIIe arbejde og bo sammen reslen af kursel Froo.g afIen var der efler rruddagclI præsenLalionsrundc og den
obllgalorlSke ølslafel

Lørdag morgen stanede

kOllkurr~numc

For,lc ok1I"lcl _ar Cl hurugl dagonenlcIIlIgslob I lerrænel. hvor

holdene fik mulighed for al nyde del gode vejr
I '·andel. klatre Ilfæer. ,;elle Ir'ppclrrn og

o~

de fanl3Suske omgl\'elfoCr Posterne var lagl, så holdene skulle

kl~lfe

nogen, der heil udcn grund I;k overdre"en læl

op ad kllllleH Alle klarede

~onlJ.l..1

Slr~b,ldfoCme

finI. dog "ar der

lil mIldderpOler af o,erdimensloncrel fer mal Anders

Fny" ,;an!< kun, iii knæene. Jens Buodesen dellmocl kunne man opleve kravle (lindi pa alle fire
mudderpøl På pOsterne <-'Illledt holdene spor!;,,",1 ,nd. der ,kIllle bc"'arcs
om DSR og burdc kUIlJ)e

bcs\'~rcs

af Instruklørerne. n1(n

p~ IIIreOl.

Der er "lsl lIogtn. der

l

s~mm,

Sp0rgsm;\Jelle handlede

~kal ~.jem

og læse klubben$

lrboger 'gen

Onefllenllg<lobel endle i parken ved L,selund. hvor de

p~ v~ndrehJemmel

smOjfl< nO"dp.1kkcr bic,· SpiSl Bussen

ble\ tagel I brug III al køre de Ollælle insl.ruklorcr Illbage ,,1 \ '"drehJemmel. hvor dagens anden aKlil"HCl
kajak roou nf,SStAfel skulle tinde sted på

$«1\

ved v3ndJehJemmel o vores medbragle, lejede badekar·kaJakker

Jngen faJdl I "andel, h"ilker heller ikke var ,'eniel, og konkurrencen forløb

11

[001,

dog brokkede kajakrcl'

lndeha\erne sig O\eT vores kra.l', om

(ti

de Skulle ro baglæns. Idel det viste sig al

væT~

en noget oær Llllhlllg

opgave Den en~ kajaks ror \ al \'lSt lidi for Irlcket for de swkkds Inslruklercr, s..'i der beg} nd!e al Komme, hdi
mumlen J krogene

om

Urif3lf kOltkurrcl,æbeongelsi:r

En ung skal der nenlhg slj$ (aslom DSR') lnsrnU<lOfSl:l.b Dc ro{\. enlcr ~clfærdll~hcd " r VI kunne Llle nok

meg"( Orrl. ~l del he.Je JO

nIks der

~kullc ~'~rc

kun \:lr

orde'l

I

en leg, OS

il!

<;.aserne, nS' ", nu ha,'dc "algt

Dagen~ tredie og ~id.s(e ak.u~ IICI \ ar

s3

ct cnkt;lt IXl/nt rr~ ellcr ul d:l "cl Ikke bclod del SIOre. men nul og

er, gammel

IS'l\'C

31

kOMlInCI1CCI I

kendl rig (o, d'lr.1.gcme. p.:\

Kanuldla:o.:rl<u:"'S\JS iiI. nemlig

plIlg\'1nfodboldcn Dc, bb' spillet fodbold efter helt al JOllldeltge regler, dflg \'Jr ~plll(;r ~cs ud,s\.n krarllgt
bcgræMcl ;\1 en /- meler Iling p"p-tragl-n:csc, >.0"1 ger ~pillcl 'J,\lm)odc:lq~1 fllJhhloJln",cnllS men .samlldl~l ret

\)..'S\ ærhgl lor spllh:::ruc Bolden er nXSIc." (JIIIllhg

mul:-ndcs om bolden
Inhkl er.

njf

(ordl

de

tk..ke

hn geJlkende

De It..1.ge re

cmdJskuler~dc.

l

I
I

kOIlSI.ll\1

de I ..;r

lild

Ik)(C ~)(J::i,

l

h\nand.::n. holdene 5ljs

SP\(kiO':: er "Iar

0\ CL II~ or

men absolul kom:klc po"lIslillIl 1t!, s..'lledes ud

I

2

J

Anders FO) n

har Juul

Ojllld M\:Kcrlr1a

UH:.. Andersel\

Gorm

81rgl n~ Bruun

Tho{!l,lS KJC\I1er

f nk

N,cls

Andersen

KJlndSCn

Kut1.

R.l$flltlSSC,1

Jens Schcrfig

J~kob~n

BI rger

J~nssoo

Han.ne Orlol1

I

POints

finde: ;lIl.: 1\:'II1I:[

de elldcht:ll il"r fundet boldl!n

E(\a dagcns aktl\'IIClcr så den meget

HOld

~l

1Il(l"ndcn~ SKO og

I

51

73

..

-'2

I

S

6

I

Bund~.::n

N) B;IJfd

Chfl$(lan Pedersen

Jens

Anne fb,smo~~n

Peter Klog

Nlcls-Jorgco Dlcmer

Niel" Darngaard

B,rg'lle Pedersen

KJ:Jrc Beck

Soren MIj(kdsen.

kns Kaac-Sorense:1\

-'5

H,IO Re

70

Kasper
I

HiI ;Jg<!FlS{'1I

q

Efter midd.lge-II blev alle p!i del k(.lfilgsle opfordre! til al BI sovet Cl p..1i lJntC( Idel 10', vilie afholde endnu et af

de bcr:-!!lede K:J.nlnaræbcrl..ur~lIsMnoh KJokkcn IO blew aJle geMet Ild l bus:;eo og kon en lrtr 'T'ur.:o elldte
ongll1.3ll nol< tilbage pA \ li ndrehJernmel, hvor Jnstruktlonsud"algl!l hil\'dc f.kt

12

de

~nl;\ 10 mlflUl1er til ~(

Bore.

:llr

klart Po\l.rOC

"M l~gt

men< d" bie" $pille'

pi~S'",fMoold .

og tn ab"orm bunke nod,bI, lb ("m, ",n. ho'<kfV: "ulk

Idk n

~led

l<>bel var. al h.::lden bl,v <kIl

t

lo

(~c

mon

h~\'e

"1

s~"II.

h"'e (undC I ~I l.. , hul.1 -hooprlllg,

m'-il ud f den 10""" og ; r",mf"ld. nal

~ >'C,n r ro~c"'g1en

li) I,,,,,uSle "d' ll.lge'e"

"af .... m.... n 1"'- ·

hOlde') OB do 2(.l) n«!""c "3' ... ",me" (I>old L)\ fh'e" af M 12 hold ri, udlc,,"'C{ en hul •. hoop<>n! II
lludeh<>l le, og" t" n "'"'Ol de L 'd~ljvt begfæ",c.de omrld< . h, of de kulU1c '" d< R PI>S'~f .
$<h~algt

r",U.efclge Flooeoollerne

s'ull~

brug<:' "I ..

d~ >tu ; l~

f,"d, I .,

",ob", h"I~ - ho"p''''gc f,. de ""dr< ~"Id. pi! den moldo

ar man pænl mAue all ...,.," >In "ng , h"1< nid" ble,· um, 0.1 jlJaldl ~Ieo.k> ont a, f,.-.de sj ona nge af """ C""
so", mulIglog f3 samlel el SI"". 'nlaJ hula-hoopnng • .
~aldle

, Iu"ungen Lr~pOSICfTIC. som bic,' dnnon~fC! med ~,
~w"

""'b'''''

"Ilt hh" 1,1, og oknoed g",'o p.:>1"1. pl

I,·,po>:« , <om jn'lnLlcI'Msud"lgel >tr"ng.,lcJ, IO V"S~ j lelx: af nanw "0 ca mid, i loba og el i

01<1

:;;1

(><If

br.!: og "old""m' Io ' . " ,Ile """e ~bne lO ,",nfLUer

,'at rnon ingen " hdden, sku lle du.IJ.:c op ( hv, lk., , <og >ch ga< pou'IS ) og f5 lalo d<:res «OO,,:d,

unge

Jamen idi",n "ar Sod Mk . Vi
de" fe,,,.

I~,p<>.'"

tung~'ede

ro ni,

l~b

<ku!ie IIp$<' 1'\

d,,,,·a'Hc. bMe ;nc';
<Il

~og~~

ufon,d>C lo

""'lxki.ed, hCJ , omg" .t ;o.f

,n"ruJ"i"n,u<tv~ISel ~~I

"'fil

d~

netop hawlc r."SIC1 . der bl"" 'negel !><ooH;d<

I>old , de' rukde de" h.post. de

Dc, ,,"' bl,,'e'

hegn ",ed 1m" ,n

I~ge.

oc, l utI"',~'

Brig og

I h, '11 ,j lf.. I<I<: >f~ d,g n""n <klar men ,ng~ " af hold."e kom

n"n"Uef, ("rg""'" venltn. r,,!lO<1 " i hojen v; "'O<!le hWHIl' pil ;;"ren
"~g.

p'obl~m",

de~~"lk

O" CI~ '

'''''''g! tkke ~"e.d< h" 'do ' .ele, de r

13

MIHeI",~

Elkl~.i

"g Niel , Darng.",d

bln'C "IdelI 10 po,ms r", a, ,· .. re

I~I

udc~

~OI f~,," t

InslmXlion.such-algcl plCJCf al ligge ~ særligl Ildv~lgle Sltaer og overfalde de IIllel3nende hold Del I'U og.~
t:lnken, :lI \ I ~kulle gare del I ~r I p;lIu_~rne mellem lvsposlcme Nogle hold fik \ I cia ogsll forsk række!. loen et
egcnthgl ()\ c-rf~ld iik " knn I\'::t:rk"-'ll en gang, hvor Al\d~rs, K lauS. Michael. Slttn og K:lren kaSICi1e .qg med
nodebolier I begge hænder o\<:r IO n,enneskcr \'e-d Pos I l. Del v,sle .lIg dt:i\.ærre .1I del \'ar reslen af ud"<1lgel,
C.<lr~ten

~(')l\l.

og Christl:}]"'.

h\ ILJW VI

og~

h;\\'de Mhll, blol slOO

o~ ventede:

Dcn SldSIC og afSluttClldc lysp<JSt bic\' j)1.1u:rel pil del abSllhll mest
kom da også, men de fremmoolc hold

kil/lUC

III

saJ'l\f\len

på

OS :Indre

Ill~æll)l,c:\,ge

kUli rr~m\ I~

til IIU9,

-"Id på Ml}u Na:s((;o alle hold
Dc resterende

"M b'~81

IInge

hjem 111 \oandrchJcmmtl ~f hold. der efter al hal·e haJi nc,gle glimrende "-:tmpe og h.we (l!odel ,'l11e posterne
txgyndl 31

r" se ug derfor gacl hjem

VM

D:I \"1 It..'\cde It Ib:lgc ,'ar SIenlIllIIsen ho.l og del bk,' lilget mM godl humor,

aI kun den elle rmB rtsuJ I c rc:1k I pot nts

VI matie

~Ildhgl~

m()rgcn~defl

I S~ 11 g, IlIel "
~1m!CI1e

hk\' de

sk\tlle \ ære ude ~( ~ ærd,trrle :tllere,d" kl

\·Ind.::rc af KilJllndrxbocrXurscl fundet - og

IO ll;c!;te fl\orgCII

det \ M,:i del kursus Der

El1er

~M Ilg~

I,d

III al se mele;if MOIIS klint og k;tIl<.IIl~lcfJer ror busscll korte !llh~gc III DSR med dl! i fælle: insl ruklorcr,

"I~

ror en god orden.s shld mJ den endelige $lillmg

med. og kunne denll

Hold
f'OII1IS

P!accrin

I
I

f~

(dc opdelle hold fik hele pololSltrnmCCl

rr~ om

dagen

lagt polIIIS ((LI mHlobel)'

lA

IL

8J

111

IO

l

lA

2L

lA

JL

Il!

!l6

17

'17

~

8

Il

5

g

I

.lA

.JL

I

60

11.\

12

:\

I
I

5A

95
6

I
I

5L

6A

t'L.

110

R~

'lJ

2

9

j

I

Plæ'niCll III holdene Niels Andcnen J Thom;lS KJoller CJg kn~ Kaae-SOrtMeu I Blrg,lIle Pcdcrkn \'ar IO d;iscr

s1lk. som \enllg! ble\ sendt

pa omgang

I

b\Js~n

hjem

Kanllldræhcrkursel c::r ogsa ment som en I.Ik ror dw store ondS;;I~. inS'l!\lklorernl: ) der Derfor er del syrtd ;'lI Sol

m,luge M "ores

akli\·c IllSUU,,"10rCra forhindret \ al tage med. VI, der kom :USlo:ll

alle har forhilbcnt!igt iaet den energlindsproJtf\iJlg. der gor al ogsa
rorlobe Da en supergod

o~

ar. fik en megel god IlIr ,)g

onSlrukllOll~n I ~x~l)(!n 1994 kommer ul al

h\ggchg ["con

PJ

mSllllkllonsudvalgels veg,1\e

lUren Srems
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Ballerup Nord

Ballerup OK

14n

3 dages

Ålum!Fussingø

Randers/Mariager

15/7

3 dages

Lild KJit

dage~

ø.

Randers Mariager

16/7

3

Rold Øl Vælder Skov

Randers/m3Jiagcr

12/8

B

Buresø

Ballerup OK

28/8

D-stafet

frederihdal

SG

31/8

B-nat

Stcnholt Vang

LIlIerød If

Tilmelding:
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3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
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Johan Frydendahl
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2830 Virum

(14 dage før)

tlf. 38 17 6252 (arb.)
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- ..... ..og så er der kanindåb !!
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" Ny sekretær. nyt bll:l.dud\ll:l.lg. målsætning f or DSR" leder Iv Lene Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.• . 8. 3
"Nyt bledudvalg v/ LiSbet Jensen . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..•• ... 8. 4
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"Rundvisning på Holmen" vI Lars Bundesen . . . . . . . . . . . . , ••• , • . s. 7

"Kanlndåb og ktlniod4bsfest vi Karen Føyn ..•...•....• •• •. • 8. 8-9
"50nkt Ha ns ",f ten" vI Lors Bundesen .•.•..•.•.•.......• • ... . 9.10

"Om bl:l.dning fra pontonen" vi Gert "ndersen .. ".
o-o • • _, • • s.11
"Kr. Himmelfartsdag .1 Struckmannparken " vI L/:I.rs Bundesen ••. 8.12
0.0

"Kl!jakinformat ton" v/ Vibeke J Imsen ...•......•.•.....••.... 9.13
~ Ishøj - under syde ns varme himmelstrøg v I Susanne SK.•... . s.14
~ Sj~11and r undt i robåd ?~ vI Majbritt' Thomas ..•.. ' . • . , .. s . 15
"osns Roere er berejste folk !" v/ Mette Bacher .•• , ..••. s,16-21
"O-lØbsprogram i august . . . . . . . . . . . . . . . . , .• , ...... • ....•.. . • s.24

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette forefindes øå kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent, Nye er velkomne
til 2 gratis prøvegange i klubben, inden i ndmeldelse skal finde
sted.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud Vi" giro. Ved over·
skridelse l'If betl'llingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr.
rykk.er. Hvi S ry kk.er kryd ser forSinket indbetaling kan der ses bort
fra rykker , men gebyret vil blive opkrzvet det følgende kvartl'll.
UDMELDE LSE: Kan ske g~ldende fra l/l, 1/4, 1/7 og l/IO og Skal
være DSf!: i hænde ~ed mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse
foretages ved "t indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00
til DSR's girokonto nr. 5003466 samt ved et "n føre "udmeldelse~,
navn og adresse p~ den del sf girokortet. som posthuset beholder
(betalingadelen). Girokortet er dokumentati on tor, at udmeldelse
har fundet rettidigt sted og man bør i egen inte resse gemme
girokvitteri ngen . Kontingentopkrzvningskortene kan ikke ,mvendes
~jl udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Han er medlem og
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's facil~teter og aktiviteter benyttes. EkSklusion vil
først finde sted ved en restance svarende til'" - l ~rs kontingent
og res tancen vLl om nødvendigt blive Inddr"get ved incesso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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Ny sek re tær i

bes t y re l sen

•

Ny t b l adudval g
•

Hålsæt n ing fo r DSR

pA bestyrelsens str.!ltcglmøde
juni blev det begllJttel, ot
klubbladets leder foe f relllt l den sk/ll ga p4 0lIl911"9 mellem de
enkelte bestyrelsesmedlemmer. 50m nyvalgt aekr-etÆr 1 bestyrelsen

her jeg

he~ed

tået .ren Ilt sterte.

Jeg er blevet v/llgt 90m sekret«r 18tedet for Nie loa! LLndgreen .
Nicolai 9k51 et Ar til England Ilt studere.
pA beetyrelsena vegne vil Jog hermed slge tak til Nicolai fo r
han8 ocbejde 80m se k retll!r. lsite s ka l NIcolai have en stor ros fol!'
8rbejdet med DSR' B 6rbO!]. Denne må Vl n,ute 6r 1./11/e på k:orrespond8nce-kurau9 - to~ mel 18m Englllnd og o~nll\ark.

Valget 80lIl se kre t:er foregik helt udramatisk pA den ekstnmrdln.re
generslforsemlJng den 16 juni. Det var en effektiv generalforsamling af ? mi nutters vlIrighed. MASk" p6 grund af den spink l e
dagsorden ( valg !!IC se kretMr, k un een klIndidat) og det 1111e lIntal
deltl!lgere (12 !1). De Ikke fremmødte gJ.k 1kke glip I'lf noget ...
OS A har filet nyt bllldudvalg, Mette Bacher .Jensen og Bjarne Engell
har trukket sig fra bl8dudvalget pgll. trllvlhed ~ed ~ange and r e
opgaver. Je" vil gerne på bestyrelsens vegne sige j er tak for
je res store arbejde med Idubbll!ldet. Vi håbet' fot'tsat at hØre fra
j er i form at diverse gode indlæg.
Ny ansvarshavende redaktør er Lisbet Jensen. De øvrige i bladudvaloet er Helle Jakobsen og J e tte Godtma rk . Lisbet har varslot
~ndrlnger i
layout m. m. Vi gl æder OB til Ilt se. hvad det nye
blad udvalg finder på. I må ha' rigtig god arbejdsl y st.
Som. n y sekret~r vIL jeg selvfølgel i g opfordre tl1. at "Ile
interesserede laser de 1 Slyngelstuen oph.. ng t e re[erllte.r af
best yrelseSIlløder. Jeg har forsøgt at gøre dem letlzsallge forikke-bestyrelses ..edlemmer. s& det ville v .. re d.ejligt. hvilill de
blev Iza t . Det er en nem PJAd.e ilt følge med 1 bestyrelsenll arbejde.
og den debilt, der f orcgAr p;!o bestyrelsegm0l!erne . HviS I !'\ar
k~enta rer el l er spørgsmål, er l meget velk omne til a~ henvende
Jer til mig eller andre i bestyrelsen.
Udove r sckretil!rapgllverne vll mlt l'Irbejde
b&styrelsen vare
saøarbejdet med kajakudvl'llget ag m61sztnlngsd.cbatten i DSR.
I de sidste per numre at klubbladet h er der varet skrevet meget
om mAI satn l "9 far DSR. sidst med Lise MeNlIma r as indl~ 1 sidste
nummer af bladet . I bestyrelllien har vi sidst. haft denne debat den
26. juni pil et heldagsmØde 1 G&sehuse t . Et fyld.c s tgørende referat
a f dette møde vil senere kOIllme 1 bladet. Ganske k ort vIL Jeg dog
n.,.vne. et vi 11 gesOII'I Lise ønsker en klub med "'enge t I lbud tJ.l
a ktive lIIodlel1Ull8r . Vel at marke medlSllUftcr. der er aktive bilde mht.
initietiver. pla n lægni n g, ud.førelse og deltagelse.

Ha' en fort&at god Gomme r
Lene Chrll1itenson
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Nyt bladudvalg
Det: nyudnævnte bladudvalq tllkker for t1111den 09 håber '0'1
føre bladet videre 1 god DSR-ånd, godt hjulpet på vej a(

kan

d et
"gamle udvalg ", der har l ovet at støtte os så meget som muligt.

Vi er alle tre forholdsvis nye. lidt over l år s aktIvt medlemss kab ,

så

hvis

der

Skulle

forekomme

enkelte

"f/lldæser "

i

de

kommende numre af bladet, håber vI, at I vil bære o v er med os,
t11 v1 lærer klubben og den os bed r e at kende,
Lene nævner 1 sit lndl~ at der vil ske ændringer 1 bladets lay "
out: m.m, Dette vil dog fo;D.-at ske, når vi er' blevet nogle erfllringer rigere, dvs. har fundet ud af hvilket materiale I programmel
etc. vi har at arbejde med.

Vi håber på mange gode seriIDse 09 ""vntre indlæg fra jer alle.
k ontoret

Materiale kan som hldtillegge s 1 reda k tion99lcu((en i
eller i den hv i de post.kasse i slyngelsturen.

Samtidig opfordres l til at vedlægge ud Sk rift samt diskette ef
JOTas eventuelle indl<leg e ller en note om hvilket navn det er gemt
under. hvis I her brugt klubbens computer.
Er det helt umuligt for jer at hAndtere en computer s kal l ikke
fortvivle. En tydelig, håndskrevet kladde er ve l kommen, bare vi
får den i god tid.
Og (or en god orden s s kyld: Deadline for indlæg til bladet er den

10. i

hver måned.

På bladudvalgets vegne: Lisbet Jensen

,

Aktivitetskalender
•
•
•
•
•
•

...

9. nu;ust

lB.

Rundvisning på HOlmen

,"

august

S~nda9atur

august

KVIK -match arrangeret af Gef l on

Roskilde (planlagt)

,g. 8ugust

ruldmånetur

2L august

Tur til Middelgru nden ( plan l agt)

27. august

Kanindåb

Andors Brems vandt for andet 6r 1
letv~t8

single-sculler 1 Holland.

s

tr~k

Grus i maskineriet ?
Murphy's lov gælder også for DSR.
I overeosstePmelse hermed

h~r compu~eren

1 bådehallen

t ~e t

en

skade på harddisken, hvorfor den elektroniske roprotokol ikke

kan benyttes,
Det er ikke,

som rogle har hævdet, en fejl ved programmet.

Indtil vi har ~nskatfet en ny maskine eller fbet den gamle
repareret, skal t~r6ne re9istr e res i p a plrprotokollcn.
Vi håbeT at

v~re

på banen igen inden

Hans Henrik

L~y~he

•

l~ng e .

Rundvisning på Holmen
Igen i år bliver der mulighed Car at deltage 1 en rundvisn ing p!
Halmen og dels hØre om flådens hist'orie, dels se !U!cmere på den-e
l n teresslInte stykk e

af k\llbe nhll v n.

h v or der

Jo no r malt i kk e

er

ad9"n9 far of fen tlighe den. Der bliver bl.IL mul i ghed tor at se
udsi gt e n a v e c det cent r ale køben havn fra mds t e kranen.
Rundvisningen ltnder sted tirsdag d . 9. august kl . ca . 19-21 .
Vi m.des kl . 17 i

bAdehallen. forve ntet hjemkomst ca. kl . 2230.

Max. 50 deltagere. Pris 10-20 kr. afhængigt af deltagerantallet .

Der er ikke sat tid af til spis n ing af aC ten smad,
(hurtig) spisning af
ankomsten til Holmen inden r undvisningen.
blive

mulighed

for

men der vil
medbragt mad efter

Tilmelding på opslagstavlen.

Mot t onsudvalget pla nlægger .1 øvrig t

flg.

tUI:C i

f)ugLlst l

Søndagstur på Roskilde Fjord
Denne tur forve n tes af holdt søndag d. 14. augu s t med udgangspunkt

fra Roskilde Roklub.

Rundvisning på

Hiddel grundsfo~tet

Dette ar rdngement forsøges afholdt søndag d. 21. august.

FØlg med på opslag stavlen vedrø r ende nærmere op lysninger.

Mad venlig hilsen motlonsud va lget

7

Kanindåb

Alle. dcr er ,tanel i å, og ~Uc endnu

I ol,

gen\ ~s~r vi

k~n

starte på del l,dspunkl De

.\leeesen

os andre i OSR lerda 3

Del

tf

fr~

,~ke

doble. må

sidste \1 med al
k~ni ner.

erlern"dd ~b

ar ucnne ocgl"cnhcd

51~ rtc KliNede ffed~g

all en med de

k~mne<.

del

der kun har rnull ghed for al komme INdag. kan ml)de

oS deltage,

med andr ... ord mul'gt al 1,151ulte

Ik~ e !!,~ ~I (p

~'g

r~st en

af lcJc rne

år els bnlndåb . og Mrmed bhvtcdobt

Fredag den 26. augus t kl. 21.00
f iler

Lørdag den 27. august kl. IS.OO
Ti/meldillsshsler og roen yder!.!; ...r ... information. der nu

udvalgcu

I~vlc

malte komme. hænJj,cr

p~ Instruktions-

i slyngelstuen TIlmeldingsfrosten Cr frtd _g den I Q, lI ugutt For dem, del del·

lage' i hele arranSemclllet fra fredag aften, koster det 40 b . wm dækker morgCllmad og frokost BilicIter kilbcs, baren Inden d~n !9 auSusr

,

Kanindåbsfesten
Kanind~n

afslul1cs mec. den

Ha~ilionell e

kanindJbsfest, hvor alle naturligvis er velkomne

Ved dCll1lc fest døber vi de tilstedeværende kaniner, der ik ke kunne komme til .relve hnind5ben

J.eSlen SlOf/el'

Tilmeld ingsfrist

l o nda~

kl. 19_00 og kos/er lOa kr

de n 25. aUl u" Tilmeldmg sker på

op~lagcl

ved baren Bi!letlcr

købes I baren

rnstruktionsudvalget

Et glimt af kanjndåben '93

,

Sankt Hans aften
Arets S~nkt Hans aften-arrangement var som sædvanligt planlagt
til at sku l le af v ikles ved Strandmøllen, men on eftermiddagen d.
23.6. måtte det konstateres, at det bleste .6 kraf ti gt, at der
måtte nedlÆgges rOforbud. Det sker mege t sjaldent, men desverre
var det nødvendigt lige denne aften. Vel har vi mange kaniner.

men vi ønsker ikke at miste nogen pga. r oni ng p6 farlige vilkår.
56 nødplanen trådte - i lighed med sidste Ar - 1 kraft: s pisning
t
DSR. Under ledaise af dagens kok, Bjarne , gril l edes 00
fordeltes bØfferne med tilhørende salat og flutes. Initiati v rige
roere k as tede sig over a t bage kage , aA ingen gik sultne tra
bordet , da f o lk s enere på aftenen tog ud f or at se bAl. Nogle f6
b6dhold kom på vandet, da vinden sidst p6 aftenen l~jed e af.
Aftenens arrangement blev s 61edes ikke 80~ planlagt , men det er
~it indtryk, at tolk hyggede s i g alligevel
Tak til de m.,nge, d e r hjalp med hhv.
a rrangementet og rydde op bagefter.
Lara Bundesen
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at

f o rberede og afvJkle

OM BADNING FRA PONTONEN
IJcu11ertnstruktlOn, KlJjl!lklnstruktlon og Ite.nindåb er det
praksis at bade (ca OSR'g ponton. Dette er dog lDngt
fra en ~rllg ~und l~aning, de der faktisk er et ove rløbs bygværk
umidde l bart ved s i den o.f r o klubberne. fra dette. bygv.rk l edes der

Ved

~lmlndel1g

ureneet

sp ildevand

direkte

od

1.

havnebassi net

ved

strligt

kraftige og langvarige regnskyl. Dette s pildevand bestAT af s.!ov.l
regnvand IJO~ ef det kloakvlJnd, der degllgt transporteres ud t11
"Ly1l etten ~

.

Det siger s1g selv , at ~lJn ud&~ttor sig for en smltterleiko ved
et blJda 1. vsnd , der ind 1~el1em tilføres spildevand , her ibldndt
hoapltallJspl ld eve.nd fra ome gnens ~ ygehuse.
Der skete tydeligvis e n QlJns ke sto r udlednlng af spildevand ttl
hllvnebluils lnat ved roklubbern~ onsdeg den 29. jlJnl, d" d et o ...... ~el t
lugtede ~reftigt af kloak . og de vandet ha ... de en kerakteristiSk
grumset og brlJn farve , og endelig de der vat' maseevis a{
tol1etartlkler oven ~ ... "nde t (d v 5l. hy g iejnebind, kondOTll$( ,
vatpinde o. lign.).
t ldan efter udledningen IIU det bt'une grU.,s synke tIl burils,
et vandat arter bitvel' klart , og dee nu kun el' toiletartiklerne og de døde rotter tilbage SOM tiynlfge spor. Selvom
udladningen efter et par dage Lkke u .. iddelb~rt
se$ med d(". t
blotte øje. st. skal Alen ikke lade $19 friate til at tro. at
Ilandet er rent, for vandet e r stadigu.k de.t Sall'll1l6, og dee kan
stadig være forskellige. former for s~ltte i vandet .
J

a~ledes

il""

Det v1l princ ipielt tage uendelig ianq tid, inden vundet vil VoRre
h e lt ø klftet ud,
de der ikke. fi r nogen gennemsteønmtng af
Svane~øllehavnen, og da der er langt ud til de kraftige 9t~~~
t. "Kongedybet" ved "Xronløb&t /Opfyld ntngen". ( Se f.eks. 9l11kon:et
i b.!idehallen). Molerne oro..kring havnebassinet ved r o klubberne vtl
ogaA sikre, at vandet hol~es tilbage.
Onedag aften den 29. Juni, dagen med ~et kraf t ige t o rdenvejr , vlIr
vandet fOr\Jrenet langa hele kysten , og 1. hvert fal d helt o p til
Bellevue . Strandene ee dog placeret mere 6bent , og der er h e r
langt større mulig h ed f or, at vandet rel ativt hurtigt udøkift& 8
med ~ere frisk havvand.
Roklubben har ingen objektiv kontrol mad vsndet ved pontonen. og
jeg tror ikke, der er nogen i klubben, ~ar l ø bende har kendSkab
til, hvorn~r der s idet hae Vilelfe-t ledt spildevand t tl baesinet ,
el ler bare til vandets aktuelle kvalitet. Nviø delf endel19 sku.lle
vilere nogen, der vld6te dette, øA er der i hvert h Ild ingen
ganmt1 for, at denne Iliden kOlllJllunikeree vtdere ud t il de
badende. - Mit rt.d er derfor:

Og klubben b u rde mAske

kajeklnstcukt10n

s~t

andre løsn i nger mht. sculler- og

ov~rv. je

kantnd6b7

Hi 1 5en fra Gert Ander se n,

18 39.
11

Kr. Himmelfartsdag i

Struc~annparken

Som sædvanligt afholdt Københavnskredsen Kristi Himmelf~rtsdags~
arrangem .. nt 1 StrlJckmannp",rk-øn, 1 år arrangør"t af H"11erup
ROklub . Dagen var hegunstiget af dejligt varmt solskinsvejr, så
2~300 af klubbernes medlemmer var mødt op,
heraf knap 100 fra
DSR . De ca . 90 inrlggere på stranden udgjorde et flot syn.
Efter frokosten var der trllditlonen tro konkurren cer, bl.a.
tovtra)kning. Her lykkedes det DSR's amazonehold at hjemb ringe
se jren og dermed et langtursflag til klubben . DSR nllede ikke helt
så l a ngt i herrernes konkurrence, der 1 år blev vunde t af Kviks
hold. De besejrede i fina len Rungsted, der el le rs har vundet de
seneste ~r .
Bf ter tovtrækningen var der bl.a.

hvem~kan~sprøjte~mayonnaisen~

Dette fandt DSR~
medlemmerne det under deres værdighed at deltlIge i, så der faldt
ikke flere præmier af til DSR den dag.
iængst-ved~at~hoppe-ned~på~ tuben~konk-urrence.

L~rs

Bundesen

DSR's sejrende amazone~
hold . Fra venstre ses
bagest Lise McNamara.
Sanne Brodersen, Berit
Johnssn og Dorthe
Bartels. Forrest
Hanne Nygaard og
Lotte Torp_
12

Kajakinforrnation
Af n.ensyn til materlellet'a levetid, inddeles bådene 1 3 grupper :

1'I-.1..A
300 -

sao

lnStrukt1onasæson

Turbåde
Surfer
Raptus

Or<Jl
O - 300 km

Nye både
Tracer

km

• l sæson og 300
km's roning

- 200 km's roning

Esca.pe

...

Lancer
Glider

over 500 km

- udholdenhed

Kajakkerne er farvemarkeret agter.

In tet: er vanskeligere al t !'lge op

farligere at udføre
mere usikkert

p~

succes

enc! at forsøge at indføre en ny tingenes orden.
For
der
som
der

initiat i vtageren har som fjende 311e
havde det rart under oe q amle betingelser og
lunkne forsvarere dem
måSke v111e klare sig godt under de nye.
(N iccola Machiave l li )

Hilsen Vi beke J.

lli hoj - und er syden s varme himmel strog.

1'rod$ di,l i!> vtl f\.lOS,gl ""'~ del l iS . 81 d~1 ble" loeget (,ni 'O\t), deo ....telo. · tl\O (I> -IO lulr) v,
dt og '''Od hh"J ,,,Uub Del vat I kk~ ~tOI ulmeld'og ul IIJ'~" oS ~un noglt- Il ka",n(f Ild , r de
14 rI1cnnu~ et

Kon c-I\ er sluscn vet! Sjltllalidsb'Ocn mdlO!; ~, en Sod rf ok(J~1 oH anlom t ill.' 6 Ilnte" 10 :unS
lt o ~lul~n c' ror holdsv,s :ly vH hg~c. l skll"nt. omg,,,rI>c'. hvo, no~lc irOS I~"ede en
t nl'lA!:js.wcllte' lo -i,n ,,'nJ;l;~1

"I IshØj

N;\:slt. n>O'!i:cl1 blev d~f e!t(1 mo' Sofflrnlnden pak kel 0& gjOfl 'e'lI I.t t om I l!Iu,Klerllt vc ndl(
iii nlt $cn mod Svan(nloUrt>.1\ITl~n

VI ~il.ntoer (,k hdl bedl e Slyl
kende

Susanne !iII

Karl;n

rå ro n' ngto os l.... ne umlld,gl nog le SJO\·c 0$ ,Mt. Inenncsl.. er ~I

Sjælland Rundt
i robåd på
under
to dØgn ?!
Lyder det totalt vildt •.. mAske?! .•. måske ikke?!
Efter at der har været opslag oppe vedrørende Sjælland Rundt her
klubben var vi en lille sluttet kreds, der mødte op for Ilt høre

i

nærmere om Rungsted ROklubs erfaringer fra deres Sjælland Rundt
tur.

Der var inviteret to repræsentanter fra Rungsted, som på utrolig
levende vis ~solgte ideen". Det var helt klart, at hele arrangementet havde været en stor oplevelse f or klubben, og trods et
enormt arbejde var de villige til at gentage det. (Rungsted
Roklub venter blot på, at vi skal slå deres rekord, så de kan
komme til at Glå os!?).
Vi er overbeviste om, at der her i klubben må findes ca. 50
personer, som også synes, at "Sjælland Rundt-ideen" er en genial
udfordring som vi simpelthen ikke kan lade uprøvet.

Derfor arrangerer vi et større møde i september måned i år.
Se opslag i

klubben senere I

Korte facts:
l)

Tidspunkt: sommeren 1995

2)

Antal deltagere:

3)

Materiel:

4)

Distance: Hver roer skal ro en distance p6 3 x 40 km.

Majbritt 2025

l

22 aktive roere
12 hjælpere
10-20 pers. til bl.a. PR mv.

stk. 4-åres inrigger

& Thomas 237

j?)

med styrmand

DSRs kaproere er berejste folk!
Vores kapr oere h ar gennem de sidste to måneder deltagøt v e d nare
regattaer både herhjemme og i udlandet.
S iden 9idste oUft\ll\er af OSR-bladat,

har vi haft del tageise ved

følgend e reg a ttaer: Oslo, Rat~eburg,
s id st men ikke ~indst: Luzern.

~8terdam .

SorØ, Pari s og

Vores elite h e rre dObbelt - s culler med Jesper Enge lbrech t &;
Henning Juul gjorde god figur ved Scandin ø vi an Open J "rungen ved
Oslo. hvor de fik et par gode re s ul tater med slg h jem.

En del af de 81idt yngre" kaproere - samt Henrik Hebsgaard , de r
ikke er "helt så u ng mere", t og til s kønne Ratzeburg og fik god
konkurre nce af fle re s~rk e t yske hold.
Et pac af v ores nyere racer-roere prø vede hermed f or første g a ng
at ro på internati onal maner - og fand':: herved ud af , et lindre

landes roere ikke bare s !dan lige er til at bide s keer med.
Nogle sr de bedste re$ultater skal

h~rmed

nævnes.

To af vore tilflyt~ e r e fra henholdsv i s Saks køb ing og Sorø, Henrik
Jenaen & Thomas Ebert, roede f jorten dage f o rinden nogle test løb
p! Bagsværd S~, hvor "'an fal'ldt ud a f , at de to gutter skulle
prØve lykken 1 en le tv«gts dobbelt-firer Øled to roere fra
J ylla nd ,

Thomas Ebert nr. 2 fra venstre og Henrik Je nsen nr. 3
vandt 2
sej r e i Ratze bu rg og det blev 09s! til en forne. sejr i Paris i
letv«gts dobbe l t-firer.

.,

Debut i Retzeburg - og hvilken debut?
Sejre begge dege over flere gode tyske mandskaber .

Camilla Riff AleKandersen deltOg i Lady'es

~rophee

i Amsterdam

- Også Mette Bloch forsøgte sig samme n med den unge Anna Helleberg fra Sorø Roklub i letvægts dobbelt-sculler.
- Også her blev det til et par l.pladser til de to letvægtere.
Samtlige roere fra Københ a vnsområdet bOeOe 1 en hytte a le
"Snehvide og de syv små dværgs" C". la kilometer fra robanen. Man
boede i sovesale og kosten Skulle vi selv sørge for.
utroligt okiftende mcd både .. egn, 'Jolog m8'J&C" af
vind - til gengæld er reg a ttaen i Ratzeburg al tid en overkommelig
affære thi det ligger i nærheden sf LObeck, så rejsetiden til og
fra kan gøres rimeligt hurtigt,
Vejret v ... r

fleste tyske regatta arrangører har sans for at skabe god
stemning under regattaers afvikling. - Og især otterløbet er jo
det helt store hcs vores naboer.
De

Således bliver samtlige deltagere i otterløbet i Ratzeburg
inviteret med til en speciel reception med. diverse spise- og
drikkevarer .
Vi havde følgeskab på turen af et klubmandsk a b fra Københavns
Roklub, der også prøvede at mærke suset fre de internationale
robaner.
17

En god placering olev det ikke ti l - men holdet kunne i triumf
hjemføre en stor tønde øl - hvUket jo ikke er en helt dårlig
t1ng at ro sig t1 l. ..
- To af Danmarks a llerbedste sculler r oe r e.

~r 1 ne

Hansen fra SorØ

og Be r til Samuelson fra Lyngby ROklub tabte næsten malet, da de
skulle modt a ge deres præmier efter week - endens dobbelte sejre.
Til hver v ar der en Mountain Bike - Bom de dog ikke cyklede hjem
på - men noget af en præmie at modtage for at ro ca. 12 minutter
over en hel week-end .

Ca milla Rohde (ti l hØjre ) vandt sammen med Ka ren Jørge n sen fra
Lyngby letvægts dobbe l t-sculler i Amsterdam.
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Bortse t
~9terda~ ,

(r3 et " o res sovebus fGrø"andt:
gik turen tor så vidt udmærket.

fra

det

indre af

Delt3gelsen, set mad int~[nfttionale øjne, V3r l~~e så sto r
vanlig. ~cn flere ef OSRs kaproere fik da nogat at se til .

$~

ira DSR deltog : ~rænere: Jans Chr.Pørnekl , Ulrik Lars~ .
b6dtren$portør og hGtelreservatør; Mette Bdcher. roere; Anders
8t"er!'!r og Camillo, Riff Alel<ande r sen, Allan V.verskov . Charl o tte
Harcuosen & Cami lla Rohde.
Ca"!lla Riff skulle ro om Lady'e.s Trophøø - ,"od blondt andet
nogle tldlige re verden9~e9tre o.s.v . - så det ble" de9v~rre kun
rl1 en !!ekund.tr plllcerinq og Camill a kunne <1erfor løge tur1st på
tllskuerpled&ern~ om 9~ndaqen undAr (tnMlerne.
Ande r s Br::ells kunne fo r:: ondet år:: 1 tr... k t a t;le Slt;! af før::steplad s erne be~gQ dage i letvægts single-5culle~.
Camilla RoMe.
der ror letvzgt s dObbt!lt-sculler men Karen
Jørgensen fra Lyngby Damerokl\.b blcv nr. 2 l ørdag mens de t o
pJger sandelig fik teg et sig 8aÆ~en t i l s øndagens finale.
M.!Iske hjalp det, at triVIer Jens Chr. Pe>rneki talte Oundartlde t:il
ROhde og Jørgensen efter lørdagens Skuffende placering.
I hvert fald hankede de to lerter::e so! __ ge!; o p l
båden, at de k unne ro først over:: målstregen ..

", Ig selv og

Charlo tte Mor cusee.n med rnak ke r Kath le~n Morrison
ogsA f-r tl
Lyngby D"meroklub - gjord!!! det skuffende 1 lørdagens finale. hvor
placeringen ik~e blev særlig god.
HVlld gør
bedre?

~Iln

a6

for at det hele Ilkal kOlmle

tll

at

fungere

Man prøver at bytte pladser 1 baden. - Og det betød , at darnerne
fik en ~oget bedre ryt~e i dobbelt-Bcul lar ~n. der:: gik v~sentlig
stærkere end .1 lørdagens fInale, En pæn tredleplads blev det tl1
for Marcussen , Morr::ison.
Allan V.tverskov var kO<nl~et mttd t<)r <'It lære
hvectfa ld nU har tAet l ... rt er. at de STA OJG ror
p.!l de In te rn atiOnale r cbane ri

og

det

t~liq

Vi havde sendellg Henrik Hebsgaard Med igen :
- Sidste år9 Oa~~rk9~ester i otter - v ar II-ornmct med pA
p6 KC\benl'l('lvns Roklubs k l ubhold
80111 er nævnt t",r
artik.l~

Holdet Skulle blondt andet mOde Hollands "<'IUonal mandskab G<iI et
college - hold tra US ~ - ~ nogle rtgtige toughe guys fra M i8m~ .
Henrik og Co. fik en hÆderl1q tredieplads !

Vores flinke buschauffør - fra Kruse Busser ( :) - Gerner - der
selv er gammel roer og ved ALT o~ kaproeres adfRrd eller _angel
pA samme - er i sandheden en meget flink mand!
F'or at hj_lpe os med at komtne hurtigere til rollanen, fora(llqte
Gerner at parkere den store sovebuø i sallllM! gade. hvor voreø
hotel lå.
Det var lødag aften og hele Holland var i yderate spænding. thi
deres fodboldlandshold spil l ede kvartfinale 1 VM-tur neringen:
Mens vi sad og sA det pA ho t ellet. bemzrkede vi at der red f tre
betjen te forbi pA deres heste - 09 lige i h.lene pA dem . kørte e n
kranvogn!
- Av. sagde Gerner,
fjerne busser med!

det er sAdan en Inanb I l de bruger t11

at

Vi fløj ud p~ gaden I en vis fart for at ae, hvad der ville ske.
men umiddelbart virkede det som om. at betjentene red forbi vores
bU9. Beroliget g ik vi tilbage til fodboldkampen.
En halv time efter samledes alle r oerne f or at gå ud at spise. Vi
gik ned ad gdden, og be .... rk ede pludselig at bussen var VÆK!
GISPl

Allan

V~ver8kov

på de internationale rabaner .
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vores rare chauffØr havde selvt~lgelig en anelse om, hvor bussen
kunne være henne - og efter at have i ndtaget en udsøgt middag gik Gerner og træner Ulrik t11 n~rmeste politistation.
bl .. v
lø .. t
b"", g .. n v.fIr f j .. rn"t "t politi .. t
og holdt
p,ukeret ptl en stor plads udenfor byen - og stakkels Gerner mAtte
betale en pæn bØde for sin forseelse!

GAd.m

- Og aA tog l andshOldet til Parisl
vores roere f1k pil'-n konkurrence. - selvom blandt ande t sti stor e n
ronation som Tyskland ikke var med t det franske.
Resultaterne kort:
lIenning & Jesper i dobbelt - sculler fik to fjerdepladsec Morten
Tibian. Søren ...asmul & Teis Hensen roede. dObbe.lt - fl·ccr o,n
l ørdagen, hvor det ble~' til en 3.plads. l søndagen!> lØb blev Teis
erstattet af en roer fra KVIK og hee blev det til en fjecdeplads.
Thomas Poulsen , d e e sidder på den indtil nu ubesejrede lctvægts
firer blev nr. l i lørdagens finale, Om søndagen prøvede de Ib'e
letvægtere lykken i den tunge klaase, hvor det bl e v til en for~m
tredieplads,
hvis nu danskerne var blevet i letvægtsklassen j søndagens
løb, kunne de teoretisk have SkAret yderligere af den vardonsrekord, mandSkabet satte 1 Duisburg en måned I forvejen, thi et
Engelsk mandskab vandt søndagens finale i Paris i en ny verdens rekocd tid på 5.48 - altså en tangering på ca. 4 sekunde r!

MEN -

Mette 8loch og "'nna Helleberg gjorde det også godt og synes a t: ro
bedre fra løb til løb. Segge dage blev det: t:il en 3. plads men i
sønd a gens finale vat:' dO bbelt - sculler roerne meget tættere pli l .
pladsen end om lørdagen .
Lene Andersson, der i år satser på letvægt s Single-sculler, fik
sig begge dage et par andenpladser efter en utrolig stærk t roande
rumoenerinde.
Grundet pladsmangel bliver der til næste nutnJner endnu mere om
kaproernes færds.n bade i Sorø og 1 I..uze(n ag hvor deres veje
ellers falder forbi.

Mette Bacher .
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ha l lucinbtio ne r efter mAne s kinstur og fredagsbar I I

22

33 JJ 52..
Redaktion:

't!

Lars Bundesen og Lisbet Jensen (ansv , f

Høyensgade ~, 2100 Kbh. ø tlf . 3S 43 16 05
Tryk: Brønshøj Mlnitryk
Oplag: 1200 eks.
Tidsfrist f or lndl~ til næste nummer er torsdag 11, august.

ADRESSELISTE
Danske Studenters ROklub - Strandvænget 55 - 2100 Københ a vn 0
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdog og torsdag Ic l . 18 - 20
Telefon (K~kken og Kontor) : 39 29 63 26
MEOLEMSTELEFO~ (Garderobe og Bådhall : 31 IB 58 Il
Formand

Kl'sserer

SekretiIr

Henning Rasmussen
36 46476 7

JOhan Frydendahl
Engbakken 27
2830 V1rum
42 85 86 OS

Lene Christensen
Østerbrogade B5.106
2100 København 0
31 38 B7 13

KaoronlnQschef

Materielforvalter

InstruktIonsrochef

Jørgen BIo...
Holøteinsgade 12. al

Chr~9tIan

35 43 87 45

Pedersen
Th , Laubsg. 29,2 .th
2100 København 0
3927 4620

Karen Brems Føyn
Valbylangg.l0a.l.th .
2500 Valby
36 4S 73 24

LangtursrQchef

KQntinQ@ntkas~

~ronlngsudvalg

Bente Kjø ller
N.Frl hvnsg. 26, 4.tv
35269154

Kun skriftlige henv.
DSR. Strandvænget 55
2100 KØbenhavn 0
~tt: Kontingentkass.

Teis P. Hansen
31 20 BO 96
VIbeke 0stergeard
31 39 OB B4

Hustorvl!llter

!9t.qemester

MotlQnsrochef

Mogens Haut
Stnmdvænger 55
2100 Københ avn 0

Susarme A,gel-sn..,p
H. C . 0rstedsvej
63
1879 Frdbrg. C

Lal"S Bundesen
Fredensborgg.14,4 .
2200 København N.

3Q 2Q

.~o;

Normasvej 14 st.
2000 Frederiksberg

2100 København 0

2100 København 0

A4 Q(j

31'1 BfI 05

.1" R2

14

1 1'1

ORIENTERINGSSEKTION€N
Formand
Ronald Clausen
Engelsborgv-ej 44
2aOO Lyngby
42 aB 5B B6

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 V!rufII
4 2 B5 86 05

X{lseere r

Public Relations

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 Brønshøj
31 2a 48 7l

"nne W. Raafllussen
Hobl"ogade Il, 3 . th
2100 Købønh~vn 0
31427161

•

OZ63 4
1..-1 T SEKE

00

DELFS

BORGeR~.lfENC;ET

~: .1

_IA t-l S EN
78

'~ OBENI-·I"'~t..IN

00

ST
[l

O-LØB I AUGUST
12/8

B

8ur~

8.lllervp OK

,MI

D-Slafel

Flcdcnksd31

SG

11/8

B-flal

Sltnholl Vanjt

Lillerl!ld IF

Gå.schusløb.

MOOtlidspu,tlIt: Søndag mellem IO (18 t'!
) banef pi

c.a ) km. S km 08 8 km

Joh.an FrydeNbtIl
Engb.:lkkc n :n

(14 dage fer)

2830 Virum

I.r. 38 t 7 62 S2

(~ fb.)

01 2 R5 86 OS (priv.)

..

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 7 * SEPTEMBER 1994 * 62. ÅRG .

.~...<i'~:t'"' .

,.,

.. , .

~~
.. '~:;i~2. ~:c:;_q:':~.,~. "_, .'

- Sommeren '94

INDHOLDSFORTEGNELSE
"Sæsonen går på hæld" leder

Iv

Henning Rasmussen . . . . . . . . . . 5. 3

"Aktivitetsoversigt" og "Klubaften om langture" . . . . . . . . . . . 5. 4
"Bådklargøring" vi Christian Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 5
"Limfjordsturen 1994" vi Christian Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . S. 6
"Polen på tværs i

robåd" vi Bente Kjøller . . . . . . . . . . . . . . s. 7-10

"O-løbsprogram september - december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 12

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelse5-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.
KONT I NGENT : opkræves kvarta lsv i s t forud v ia g i ro. 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 111, 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 st~d 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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Sæsonen gar
på hæld ...

Sæsonen går på hæld. Kanindåben er afuoldt,
når dette læse<; og årets instruktion stopper
midt i september. Det har været en god sæson
hvad angår tilgangen af nye medlenuner og
aktivitet i klubben. BådehaJlen har de sidste
par måneder ston set været tom hver aften,
Dette er glædeligt, men giver også et ston slid
på materiellet Kim gør, hvad han kan for at
følge med med de nødvendige reparationer,
men vi mA nok se i øjnene, at der bliver en del
arbejde udskudt til den korrunende vinter
Materieludvalget vil arrangere en række arbejdsdage med materielklargøring, som jeg
håber - og forventer I - at l slutter op om.

Den revision af IUubbens reglement, der har
været undervejs det sidste års tid, er nu færdig
Det er ikke de store nyheder, der præger dette
reglement, men jeg håber at de fl regler, det er
nødvendigt at have. er blevet simplificeret en
del. Meningen med et reglement er ikke at
udstede en række mere eller nundre forståelige
forbud, men derimod at afstikke nogle fornuftige retningslinier for vor daglige færden i og
med DSR. Læs det og brug så ellers jeres sunde fornuft I

Nyanskaffelser er under diskussion. Vi har
t!et en ny langtursbåd og venter på en 2-åres
inrigger specielt bygget til langdistancekaprorung Derudover er der en 4-åres inrigger i ordre. Desværre er der lang leveringstid, hvilket
gør at vi mA gøre en ekstra indsats for at bevare det materiel, vi har. Også på kajakfronten er
der sket udvidelser.

Årets generalforsamling atnoldes sidste fredag
i november Der er naturligvis længe til, men
på grund af diverse tidsfrister, primært afhensyn til muligheden for at offentliggøre forslag i
de ordinære udgaver af klubbladet. er det nu
på lide at overveje, om l har forslag. Det ser
ud som om bestyrelsen genopstiller på nær
langtursrochefen, der gerne vil afløses. Er du
kandidat, eller kender du en, der er - også til
de andre bestyrelsesposter - så er det tid til at
meddele dette

Efterår betyder også at aktiviteten flytter indedørs i løbet af september og oktober Gymnastikken skal i gang Der vil være fuldt program fra ca . l oktober, men vi staner gradvist
op i september. Planen er, at der skal være
gymnastik hver aften, mandag til fredag, hele
vinteren . Programmet er endnu ikke helt færdigt, så følg med på opslagstavlerne, hvor det
vil blive offentliggjort. Der vil ikke blive tale
om store ændringer fra sidste år, men nogle
justeringer bliver der.

Som nævnt har der været stor tilgang af medlemmer. og det skulle ikke undre mig. om vi
når op i nærheden af de lIDO medlemmer i
indeværende sæson. Naturligvis vil der være
afgang. men jeg håber flt mange af I nye vil
tage akti"1 del i klubbens ak1iviteter i vinter
og derigennem finde ud af, DSR har meget at
byde på udover rorungen Jo mere akliv man
er, jo mere har man mulighed for at få igeD Så
kast jer ud i klublivet og vær med lil at fonne
hverdagens klubliv i DSR - det er jeres IUubl

Kaproningen ser vi ikke meget til i Strandvænget, da aktiviteten i sæsonen foregår på
Bagsværd Sø. Vore kaproere har gion det
godt i Ar med det resultat at DSR stiller 11
mand ud af det landshold på knap 40 roere,
der i øjeblikket er til VM i USA. Så det bliver
spændende at se, hvorledes resultaterne bliver.

Til slut, på trods af den megen ta1e her om
vintersæsonen er der stadig op mod et par må·
neder tilbage af sæsonen før standerstrygningen, så der er stadig tid til rigtig mange rolure
i år

Danmarksmesterskabeme allioldes i år på
Bagsværd Sø lørdag den l. oktober. Prøv at
møde op og oplev stemningen ved en stor regatta og for at opmuntre vore roere til en eks.tra indsats denne dag.
Efter DM er der fest i DSR - Alle er velkomne.

Henning

Aktivitetskalender
'"

Il. september

Bådklargøring

'"

15. september

KVIK-match arrangeret af Gefion

'I<

IB. september

Klubaften vedr. langture

'"

L

*

8. oktober

Klubkaproning og høstfest

*

29. oktober

Standerstrygning

'"

30. oktober

BådklargØring

oktober

DM fest

'"

25. november :

Generalforsamling

'It

3. december :

Roernes motionslØb

Ir

10. december :

Julefrokost

Klubaften om langture
Vintersæsonens første søndags-klubaften afholdes søndag d. 18.9.
kl. 18~. Aftenens emne vil blive langture. Kom og hØr erfarne
langtursroere fortælle om de mange muligheder for langtursroning
i danske farvande og i udlandet (Sverige, Norge, Rusland, Egypten
osv.). Der vil også blive mulighed for at se billeder og video
fra forskellige ture.
Aftenen vil som sædvanligt starte med spisning. MØd op og få en
hyggelig aften og få gode ideer til en langtur til næste sommer.
Med venlig hilsen langtursrochefen og mottonsudvalget

Bådklargøring
Bådene i DSR er ved at være medtagne; efter en god og varm ro
sæson, derfor trænger de til en kærlig hånd i vinter.
Sidste vinter var der arbejdsweekender , hvor vi fik nået at
reparere og slibe mange af bådene, derfor vil der blive arrangeret
nogle tilsvarende arbejdsweekender og aftener, hvor alle der har
roet! bådene kan komme og hjælpe med at holde bådene ved lige.
Målet med vinterklargøringen har to formAl.
l) Bådene skal have repareret eller udskiftet de dele der er gået
i stykker, så bådene er driftssikre.
2) Bådene skal holdes vedlige, så de kan holde længst mulig,
nye både er dyre.
Vi har Kim og en lille flok medlemmer, der er meget flittige til at
reparere bAdene. Men de kan ikke nå det hele.
Derfor er der også brug for, at alle øvrige brugere af
kommer og hjælper til med, at reparere bAde.

bådene

BådklargØringen vil komme til at foregå på fØlgende dage.
Der vil fra midten af oktober være bådklargøring tirsdag aften fra
kl. 17~ til 20~ ( der vil i det næste blad stå om det bliver tirseller torsdag aften).
Der vil i løbet af vinteren også være 6 arbejdssøndage, hvor der er
mulighed for, at bidrage til vedligeholdelse af materiellet.
Søndag den 11. september kl. 8 lØ - 9 QQ kaffe med brød, 9~ - 9 u
uddeleger ing af arbej ds opgaver , l2Q!t - 131» frokost som klubben
giver, lB~ - 7 klubaften, hvor klubben giver mad.
De øvrige arbejdssøndage vil komme til at foregå på følgende
søndage. 31. oktober, 27. november, 29. januar, 26. februar, og den
26. marts.
Jeg håber, der kommer mange og hjælper med at ordne både.
Materielforvalter
Christian Pedersen
39 27 46 20

s

Limfjordsturen 1994
Limfjorctsturen 1994 begyndte lørdag morgen den 16. juli. kl.
6.45, fra Strandvænget 45, hvor DSR's bådtrailer blev koblet til
Erik's bil.
Deltagere i turen var Christian pedersen,
Knud Christensen.

Erik K. Rasmussen og

Vores forventninger til turen var store, det havde været godt
vejr i hele ugen op til turen og det så ud til at ville fortsætte.
Da vi drog afsted hjemmefra, var der ingen båd på traileren - vi
skulle fØrst hente den nye båd, DSR har kØbt af Odder In- og
Outrigger Værft.
Den nye båd er en to-åres inrigger glasfiberbåd til langtur.
Båden er bygget på hel t traditionel vis og er udstyret med
messingsvirvler.
Da vi havde læsset båden på bådtrai1eren, kørte vi til ~y Roklub,
hvor vi spiste frokost, inden turen fortsatte til Thisted Roklub,
hvor vi skulle overnatte inden turen skulle begynde næste morgen.
Om aftenen da vi ankom, blev vi modtaget af Thisted ~oklubs
formand, som overdrog os nøgler til deres klubhuse, samt til
Nordjyllands kredsens hytte på Fur og til deres hytte ved
Vilsund.
Det havde ikke været nødvendigt at medbringe en båd til Thisted,
da DFf~ har en båd med langtursudstyr udstationeret i Thisted.
Vores tur gik rundt om Mors og til Nederby på Fur. Turen var ikke
tilrettelagt som en kilometertur, selvom der var et par dage ind
imellem med lange stræk. Vi skulle se naturen med fugle og sæler,
som der er mange af i Limfjorden, og spise nogle af de mange
blåmuslinger der var lige ud for Thisteds Roklubs sommerhus.
Sommerhuset ligger på en kystskråning ud til Vilsund. på det
klare lave vand ud for huset er der en stor muslingebanke, hvor
vi samlede til et par gode aftensmåltider. Der var også rejer og
ål, men det havde vi ikke udstyr med til at fange. Det har vi
næste gang vi kommer.
Roning på Limfjorden er en stor oplevelse, det er ægte traditionel langtursroning , som det er praktiseret af DSR slangtursroere
i årtier.
I

Turens indhold og resultat er bestemt af vejret, området man ror
i og de andre roere man følges med. Det er det, der gør langtur
til noget særligt.
Vi havde en god tur, Bom jeg gerne gør om igen.
Christian Pedersen (2169)
6

Polen på tværs i rob!id ....

BVJERN TOTAL
->~~~

1000 km

Gizycko - Berlin
Sldan er forsiden på min nyerhvervede robluse. leg er lidt stolt af den, for det er mine egne
halvthundrede år gamle muskler, der har fungeret SOm motor på hele strækningen, som blev roet på 14
dage~

Hvem finder dog på at arrangere en sådan tur? Det gør BRe Hevetla i Berlin, en roklub med mange
lallgturstraditioner. Årets lur var dog lidt af el forsøg - kunne det lade sig gøre at ro så mange km på
så relativt kort tid. DCI skulle det vise ~ig at kunne.
Den 15. juli om aftenen drog 21 tyske roere og jeg til Gizycko, som ikke ligger langt fra den pfllske
østgrænse. Det plaskregnede, da vi startede fra HeveIla, men da vi efter ca. l døgns togrejse nåede
Gizycko strålede solen, og del var vamll. Bådene (3 4-åres og 1 2-åres) var blevet kørt på anhænger
efter en lille lastbil. Dcnne og el "rugbrød" var derudovcr fyldt med størstedelen af vor bagage sam!
forsyninger til nogle dage. Sent lørdag eftermiddag var alle forsamlet i Gizycko, hvor bådene hlev
rigget til, og all i øvrigl blev gjort klar lil lurstart søndag morgen.
KJ. 5 blev vi purret ud af soveposerne. Teltene blev pakket sammen og pakket på lastbilen sammen
med al den bagage, der ikke skulle bruges under selve roturen. 4 deltagere blev udpeget li! l...2nddiensl
den formiddag. (Landdienst går på skift og går ud på al køre bilerne , købe ind og i øvrigt møde roerne
hver dag til frokost og efter dagsmarchen). Efter morgenmaden gik det s~ løs - klokken var 7. Den
føJste dag skuHe vi "kun" ro omkring 75 km. Turen gik gennem de meget smukke Mazuriske sØer,
som er af vekslende størrelse, rene og med med smukke omgivelser. Heldigvis var der ikke meget
vind, for så kunne vi have fået problemer med at nå den fastsalte dagsmarch . Det skal her nævnes, at
aBe både er dobbelt-gigbåde, som tåler væsentlig mindrc sø, end vore nom1ale langtursbadckar. Til
gengæld er de fortrinlige lil nodroning, hvis man vel at mærke får bagagen kørt ved siden af.

Frokosten blev holdt i Mikoljani, hvor vi nærmest var en turistattraktion. Vesten var ~ vej lil
Mikoljani: 2 ganske unge drenge havde aet fat i en Cola/Fanta vogn, hvorfra de med entusiasme og
en cigaret i munden udskænkede kolde drikke til en pris af 18.000 Zloty pr. Ihl (ca. 5 kr). At Polen er
fattigt, så man af den gamle kone, som sværmede om vor gruppe for at søge al få del i vore tomme
flasker og nogle rester mad . Hun gjorde ondt et sted dybt inde.
Eftermiddagen bragte OS videre lil Plsz, en lille by med en campingplads ved søen. Søen var ren, og
:lftenbadet efter de mange timers roning var skønt. Nogle af os havde overskud nok lil at traske de få
km helt ind til byen, hvor vi spiste en udmærket middag (min regning lød på 91.000 Zloty). M~ske
,kulle byen have heddet Pisa, ligesom floden vi dagen efter skulle videre ad, for alt var skævt: huse,
lygtepæle, vejskilte og bropiller. Utroligt at storkereden til 3 unger ikke ramlede ned.
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De næste l Ih dag roede vi ned ad Pisa, cn biflod til Narcv, som er en biflod til Wisla (Weichsel). Pisa
var morsOm: smal og med skarpe bugtninger. En 4-~rcs måtte over i en rigtig vending for at komme
rundt i svingene. Hestebremserne betragtede os med fornøjelse som et måltid, indtil de blev viftet af
med den ubehagelige ~tank af Autan (anti-myggc/brcmsc middel). Solen strålede, og temperaturen var
her i starten af turen "kun" på omkring 35 grader. Køerne kølede mælken i floden, storkene tog sig en
kold frø til frokost og si stolte ud på deres røde ben. Frokosten fik vi i Plaki, hvor Landdiensteme
serverede 1 brotchen, 1 pølse, 1 tomat og l banan pr. mand. (Bortset fra, at pølsen ofte var skiftet ud
med en stor klods ost, var dette vor nonnalfrokost). Mine medbragte bekymringer om, hvorvidt det
ville være muligt at sikre os tilstrækkelige drikkevarer, blev heldigvis gjort til skamme - der var
heldigvis altid litervis af (ganske vist halvlune) drikke til rådighed.
Den eftermiddag havde jeg Landdienst (LD) og skulle sammen med de 3 andre LD'er skulle finde
frem ti( et sted, hvor vi kunne sl§ tclt op for natten - helST i nærheden af landsbyen Dobrylas. Efter at
have taget 2 polske piger med i bilen som vejvisere, fik fandt vi en god eng ved flodbredden. Vand
fik vi hos landsbyens borgmester (tror jeg), han var i hvert fald den eneste, som havde indlagt vand i
sit hus. Det var en herlig aften. Vejret var klart, og af os til kom en bondekone med et par køer
gennem teltpladsen for at lade dem drikke i floden. Vi badede selv (til halshøjde) 50-100 ro væk fra
køernes badested.

Tirsdagens dagsmarch var på ca. 100 km~ Som sædvanlig var vi på vandet kl. 7 senest. Efter 12 km
roede vi ind i Naref, som var noget bredere en Pisa, så bremseflokkene blev lidi mindre. Den dag var
jeg så træt efter aftensmaden, al jeg straks gik i seng - jeg havde kun styret 10 km af de 97
t ilbage lagte.
Onsdag blev jeg heldigvis sat på formiddagslanddiensl igen, så jeg kunne få hvilet kroppen lidt mere
end de nonnale 6-7 timers sØvn gav. Det var dog ubetinget behageligere at være være på vandet end
at sidde j en varm bil, så selvom eftermiddagens roning gik over kedeligt vand, nemlig en kæmpestor
Stausee (et område af floden som er lukket med sluse i begge ender, så vandet er helt stillestående)
var landskabet kønt og dyrelivet spændende.

TOrSdag nåede vi så Wisla (Wiechse1-floden), og der åbnede sig noget af det kønneste flod landskab,
jeg nogensinde har set. Floden er ganske vist temmelig grumset, men ser man bort fra det, er den flot.
i;tndskabct rejser sig med lave højder til begge sider af den 500 - 1000 meter brede flod. Sejlrenden
er meget bugtet med mange sandbanker, som man kan gå på grund på (hvad vi da også af og til
gjorde). Storkene er mange, s.l'i der m;\ være rigelig med føde til dem. Vidste I forresten, al storkeunger, der lige er kommet på vingerne endnu ikke har røde ben - de er hvide. Selv en øm svævede hen
over hovedet på os en dag. Ved indsejlingen fra Naref til Wisla ligger en resterne af en gammel
middelalderborg på den ene side og på den anden ct gammellagerhus - i forfald ganske vist, men
arkitektonisk meget smukt.
Den nat overnattede vi i roklubben i Plock, som bestemt ikke var vant til besøg ad vandvejen. De var
meget venlige. Jeg gik en tur i byen, som var en underlig sammenblanding af vestlig inflydelsc med
reklamer for Prince cigaretter, Cola og deslige og polske hestevogne, der bevægede adstadig af sled
med den karakteristiske næsten trekantede ladvogn, lastet med grønsager eller hø.
Fredag morgens morgenbøn fra vor Fahrtcnlciler: igen ca. IOD km, hvorar de 46 igen er over en
Stausee. Dagtemperaturen er nu nået op i nærheden af de 40 grader midt på dagen. Det er hedtl Men
heldigvis har vi stadig nok at drikke. Rohattene bliver også flittigl benyttet og bluse og hat gøres våde
og tages våde på. Slusen, som vi skulle have været igennem ved frokosttid er under reparation. ~ vi
må bærelkøre bådene de 800 meter over p!! den anden side. Den aften hygger vi rigtigt. for i morgen
skal vi kun ro 46 km.

Lørdag omkring kl. 12 har vi roel de 46 km og går i land ved roklubben i Thorun. Thorum er en
gammel tysk hansestad. Selve byen ligger på den anden side af floden af rOklubben, men en gammel
mand sejler troligt dagen lang med sin lillebitte motonærge folk fra den ene side til den anden. 10.000
koster en tur - 2-3 kr. Vi skal ikke ro søndag, men se på byen. Jeg finder allerede ved Cl besøg
lørdag eftenniddag ud af, at jeg bliver mødt venligere, hvis jeg tiltaler folk p~ engelsk i stedet for ~
tysk - og del kan man måske godt forst~. Søndag formiddag er jeg på rigtig sightseeing i den gamle
del af byen. Jeg kom ind i en meget smuk kirke under gudstjenesten (katolsk som resten af Polen) og
viUe egentlig fortrække igen - del virkede forkert at være tilskuer. Jeg kunne dog ikke løsrive mig, da
en underskøn kvindestemme pludselig ~mg en hymne. Hende måtle jeg høre igen, så jeg fik resten af
gudstjenesten med. Hun var hele besøget i Thorun værd.
Brådne kar findes aJle vegne. Vi fik besøg af nogle urolige elementer omkring teltene, og søndag
morgen kunne vi konstatere, at vi var blevet en hel de! forråd og udstyr fattigere.
Mandag er vi endnu tidligere oppe end sædvanligt, for den dag skal vi ro op ad en flod - ah~ mod
strømmen. som selvom den har været ringe, dog har givet vandet lidt bevægelse i den rigtige retning.
Efter 40 km når vi BRDA, som vi skal W km op ad, før vi når Bydgoscz-kanaJen. BRDA er ikke
alene beskidt, den er ubeskrivelig, så vi skynder os så meget, vi kan, med at få det overstået. Det
hvepsestik, jeg fik i bagen i Thorun, klør og kradser, men jeg sidder også lige på det, n~r jeg ror.
Efter fTOkost i Bydgosc2. starter en ca. 30 km lang lige kanal. Egentlig ikke kedelig - men det er som
at se ud ad en lang lige motorvej uden trafik. Ved enden af kanalen, hvor der er en sluse, har al andemaden pakket sig sammen og de sidste 250 m må vi ro gennem 25 cm tyk andemad. Vi flytter os
10 cm pr. rotag. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Slusen er lukket, del er sent, så vi m~ bære
bådene over på den anden side før vi kan komme videre ad floden Notec. Den aften kom vi først i
land kl. 22 - det er sent, når man først skal slå telt op og lave mad og vcd. at man skal op kJ. 5 næste
morgen. Alligevel er humøret højt.
Tirsdag formiddag har jeg igen Landdicnst. Vi skal købe alt ind: drikkevarer, aftensmad og frokost.
Landsbyerne er sm~, så vi må i ca 20 forretninger for at fli, hvad vi skal bruge. Blandt mange andre
markante forskelle mellem min rotur i Rusland for 2 §r siden og denne i Polen er, at j Polen sælges
der kun Vodka i fødevarebutikkerne. l Rusland blev det solgt overalt, også i butikker for babytøj. Del
første sted, vi fandt som frokoststcd, måtte vi hurtigt fortrække fra: tæger og bremser føg om ørerne
på os og gjorde i øvrigt alt for også at komme til at spise af os, men efter nogen søgen fandt vi en
skyggefuld plct under en bro. Grundet mange sluser blev det også den aftcn temmelig sent, før vi
kunne slå telt op.

Onsdag aften - efter 86 kms roning - skete del, der ikke må ske. Landdiensten var ikke ved
flodbredden, da de første både kom, så de roede forbi. Da min båd ankom og sagde, at de førSte 2
både var roet forbi, gav del derfor stor forvirring og LD måtte hurtigt finde den første bro, hvor de
kunne t1 sendt de hurtige tilbage. Jeg var glad for, at jeg ikke var i en af de forreste både.
Torsdag blev dagen, jeg senl skal glemme. Ikke fordi vejret var anderledes, heller ikke omgivelser for
den sags skyld - nej, det blev dagen, hvor jeg roede 114 km - 11-14 timer effektiv roning. Da vi kJ.
7 om aftenen havde roet dem alle, steg vi i land i Tyskland. Vi gled nemlig fra Notec iod i Warla,
som er en biflod til Oder, som danner grænsen mellem Tyskland og Polen. Aftenen bød p~ koldt øl og
Schnitzel på et Gasthaus. Forskellen fra den polske til den tYSke side af Oder er markant - det er
tydeligt, at det tidligere DDR har langt flere penge i ryggen. end der er i Polen til genoprettelse af al!
del, som er blevet nedbrudt af de mange års kommunistiske herredømme. Selvom der ikke var indlagt
jeg fik forbindelse med Danmark,
telefon, havde restauratøren i den lille flække en mobiltelefon,
hvor alt heldigvis var vel.

s.'
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Nu begynder der at komme anden trafik på vandel, som hidtil kun var blevet besejlet af os og nogle ftt
småb!)de. Fredag sku Ile jeg oplcve noget helt nyt: En skibselevator. Efter 30 kms roning nordpå ad
Oder roede vi ind i kana!systemel, som skulle føre os til Havcl - noden som går gennem Berlin. J
Eberswaldc er der en skibselevator. l et kæmpeslort badekar fyldt med vand fyldes alle de både ind,
der overhovedet kan være der. Vi li med l y~ cm mellemrum. Døren til badekarret lukkes og hele
badekarret hæves ca. 40 m op, hvorefter døren i den anden ende Abnes, og man ror videre. Del er en
pudsig fornemmelse af blive hævet op over trætophøjde og alligevel lande i trærodshøjde.
Den afterr overnattede vi for sidste garrg i telt. Dagsmarchen blev længere end beregnet, da det ikke er
neml at finde en teltplads ved kanalen, hvortil man også kan komme med bil. Alle ef trætte i og af
varmen, s!i de sidste 8 km går noget trægt. Dc gange vi har badel i den nogenlunde rcne kanal har kun
givet cn kortvarig afkøling.
Teltpladsen var baghaven til en restaurant, som nctop den dag åbnede. En tidligere østtysk familie
ville forsøge sig med al lave cl ferieparadis ved floden. Efter vestlig målestok sterdelcs uprofessionelt,
men dog tegn på gå-på-mod. Efter grillmaden fik vi os endog en sving-om til 2-m3nds orkestre!.
Lørdag n~cde vi endelig kendte omr!ldcr nord for Berlin. Kl. 14 lagde vi til ved roklubben Branderburgia i Berlin og fik cr stort glas rigtig kold øl - ikke det halvlunkne sodavarrd, vi ellers har måttet
ty til. KJ. 16 har vi slæbt OS fremt lil den sidste bro før HevelJa. Ocr ifører alle vi 18 roende OS de
røde bluscr med tryk og vi ankommer standsmæssigt (lil videooptagelse) efter 1000 lur gennem Polen,
hvoraf vi hver især har tilbagelagt omkring 850 km i b~denc. LanddicfI!>tstrækningeme må trækkes ffa
de 1000 km.
Generelt om turen må jeg sige, at jeg er glad for al have været med, men ogs~ al jeg foretrækker
kortere rMlrækninger pr. dag. 40-60 km ville være mere passende.
Men det var jo et forsøg på en km-rekord, og det drømmer jeg nonnalt ikke om at deltage i.
Derimod gav turen mig el nogenlunde indtryk af Polen j dag, og det var, hvad jeg gerne ville. Wisla
ror jeg gerne på igcn - der er ubeskrivelig smuk. Ellers er indtrykket af Polen noget grål. Jeg kunne
ønske mig, at polakkerne igen fik så meget tro på sig selv og fremtiden, at der kunne blive overskud
til andet end blot al overleve. Jeg kikkede i kulissen, men ingen så desværre ud til at stå med en hjælpende hånd, således som tilfældet er med mange af de øvrige tidligere østl3nde. Og det er en skam.
At rO med tyskere er ikke nogct nyt for mig - dct har jeg gjort så tit. Jeg lror ikke, al en tur som
denne kunoe gennemføres med danske roerc. Med 22 danskere, som næsten hver dag i 14 dage når
ud på grænsen af både den fysiske og psykiske formåen, ville der være blevet mytteri. inden der var
gået en uge. Skal en ~dan lur gennemføres, er der ikke plads til diskussion, n!lr Fahricnleiter for 4.
dag i træk siger, at rostrækningen er ca. 100 km (exe!. krydssejlads grundet sandbanker), selvom solen
bager, og temperaturen er ca. 40 grader.
Det er givet at alle gjorde denne tur med Som en slags konkurrence med sig selv - og heldigvis vandt
alle - ogs~ jeg. Det er ligc før, jeg er stolt af overhovedet at have kræfter til også at skrive denne
beretning.
Benle Kjøller
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UDMELDELSE : Kan ske gældende fra l / l, 1/ 4, 1 / 7 og l/IO og skal
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Sæsonen er slut.. .
Sæs,)n<~n fnr llflCnmnioi: slulh':dc den 25. september,

Il""f ~I.lI1lIl1Cnllk;n ophørte, Det DcI)U(~r ~"g
Ikke. tlct Ikke er olUhgt al m f,'r lil stamJcmcjsning igen, rnnn skal baJ'\: rølge rcglcmrnlcl f()(
vintnrooing,

S,l'uvanJigvis er dCI en SIlJ,'rk.1

~g rænSCl

del af medlemmerne. der ror vinlcrruning OCl.:r

ufnrSlåcligl f N mig. Dl!r kan \'a:n: mange grxk tudag.: om cftcr1n::I, V,nIere,n og fllTSt på foril\'l
er ngtigt, al vandel Cf knltlt. men man skal ju iKke svumme i del! Vimermn;ng
eflcrmiudag tI. r HMl

Cl

1),:,

(\!rlbg

~h:nnins: var i Sidste numm er af b ladet inde på al vures hådc hliva flittigt bcuyUCI al mcdlc.lm~mc.
eJet.:r g,x!t al SI! Mdene på vandel. li.: Ilar tledst af al bli\~ hl'\l&I, så de Ikke ligger og indtllrrcr.
~kn Uct har V;l'rt::l CI1 SlOr opgave' 1M rovaglcrnc. al (;I, alle pl vaOdcllir5Uag "ti ',lTlidag. ~[er nok
ikke mulig:! a! hib.: sig: ud ar rroblerne!. d~ \'cntetHlcn af nye Wde. fl':l dan.d ;e v;rrne r er lang:.

[)ct ~r mit indtry k. al mnl~rielrrnhlcmct er voksel nk'gct i år, i forhold lil tidligere .'tr. da
kalllllulgWlgen har været meget MM de ~Idsle 3-4 Ar. Vi hnr I.;Ig~t mange bnincr ind. dCl skyldes.
dCI h~r ... ærel plads lil tlcrc nye medlemmer. [).~n bedste måde 3t hnlde kuntingentcl nc\k på .... r al
Imvc m~nge medlemmer, men der .... r ~nar\ Ikke pl~ds 111 n~re tirsdag og tuni.d~g. der er i~ k c Mok
nok ug gymn:t.,tibalen er o\"Cffylul tirsdag Ol torsdag. de to (Iag~. der er trudilinnclle kl.bafln.:r.
Jej,! har .-.c lv gliet til gymn:t.~tik manuag. onsdag og fredag - med Slø rre fornøjel$(:. da der er lan.ll l
Il<:un: pla!.ls på 8111vel.
Der ,'r IlHlnge Ars.1ga III rlads- ng mnterielmangellirsd~g ug tursdag. men jeg tror at problemet er
ul ~t lilse. hvis man fortkJer ~dlem_mlbIH.lc1lC andcrlc!.les end man har &jon hidtil. Jeg tror ikke
oct vil v;l'fe klogt al' mig he r 31 komme med et konkn:t lø..ullngsfnr.dag.!.Ioa jeg \'cd del nplllga hde
h..:.~lYIl!I."I,!I1 al fjntle en fil'llcs hlsn ing p!! pmblemcl
Kl argøring:lf h~dene ... il i lir fnr :11\'(1( I>cgyllde Illrdag den I . oktober. Bådklarg ørin..:en vil finde sted
(irMiag aften fru 17.00 til 20.00 og lørdag cflcITI11ddag fra 13.00 til 16.00. Den sidste ",mdag i hw.
mo'inetl. ti l og med fehru~f. vil der ...;rIC hele arbejdsdage. hVOf klll bbe n gi ... er morgenmad. fm~(l~t
og aftensmad til de der ml1Ucr up ug IJrdner hålle.
IHd ll!par1l1ioner er Ikke n\~,el der skw af sig scl .... }cg håller at lier nl.lUt:r mange op og hjll'lper. del
er nok at Cå ij,!ang med, men de l er 1kke unv~fkomrnehgl. hVIS alle ml1der up.

Ch rbliatl Pedersen

Gymnastik i Danske Studenters Roklub
VfNTEREN 1994/95
IXIu.gcrc

Unokr.·Isc.~

KJ. 17·18.30
(stal1,'r :VIOl

Gyrnn:buk .. KUN KAPROF.RE

Anne- M clIl'

KL 111. 'O·2IUJ()

Gymnastik· FOR ALLE ANDRE

Annc- Mt:IIC

M U(l!cn/;yrnnaslIk

II ~nncJAsbJ,\rn

GymnaslIk

AsbjiN'TI

Gymnastik

Ulla

Kl. 17.00- I !!.3U
(huldet er siarie!)

Acmhic (llIw irnpa":l)

Renina

KI. 18.~O-20.f)()
(starler SilO)

Aerobic

Il cltina

GymnllSlik, Oltl Buys

Hanne

Gymnastik

Hanne

Gymna.'tik

Hanne

MorgcngynlnlSOk

Hanne/Asbj ørn

Aembic:l?7?

BcUinlll??'!

Tiu$l'lInkl

MANJ>A(;

(sinna _'110)

TIRSDAG
KJ

U7JK)..K I ~

(hoMet ..:t slan ell
Kl . 17.00 11I.45

(.'laner 4/1 0)
Klo 19,OO·2U)()
4/10)

(.~LltfICf

ONSpAG

TORSpAG
KJ. .7.0tl-tltOU
(slllrtcr 6110)

Kl . l!tOO· 19.:'1O

(holdet

~r

simle!)

Kl. 19.30-21.00
(starter 6110)
FREDAG
KJ. 7.00-8.15

(holdet er Slaneo
KL 17.00-18.30
t51lu1cr ](W9 j

,

Vtjtn iii t n spoMOra ftaJf
Fi e ..: h:'ll ~rur~I, hvonJan IlI.:tllar y;!.' n;l muligt at Il cn spon.'lmaflll lc metl BC1ll.lingsServit:e, og amin:
har um)·~ 1. ~ I tlo.'l ""k er f,>r<Ji. \kr er luk om min urbcjllspl:u.k

sbne el1 :.p!lI1,ltl!', kunrl<! jeg gudt ,<;C, at m~[)oncn ikk:e lige er oJct o mråde ,
sL11r I kil fur at l'lrugc tlerc.~ rocngc. Hvem vil sLllt\J: Io piger i en
wt'>åd'! N;ch! Er Iler nlange ul~klJl'rc lil m~\a'"ync r ng rcgattac(l Næh' Er der megel TV og mulighed
ror at se rcldanll:m:rrker'1 N:rh'
D~ I\'~

h,'"r

rlk tan ken om

~I

Ilrnl~rnc~ m:lIk:o.'dS3fddin~er

Del var lyde hgt, al oJcr ikke er egemlig rdlarne I rospof(cn, Men der er holdninger og vIsioner, som
knn Ilrugcs, ('Ig Iler kommer del med min arbejdsplads intll l1illcocl.

lc~ ,'f 3ns.;lt

i Pcngcinstituucrncs Bctalint!~SYSlemcr PBS, Del ~r en virhumhctl med 0,'11., IISO arl.~ alte.
IJran('hcn er ung, og de nnsallc er ,wcrvcJendc yngre mennesker. Og,~~ mange s]ltJr1.~rlJlk, både på
,'llt,'- , motluns- {lg Ofj!!lIllSolIJlln.l{lJan, PBS a mc~cl fur.;iglig metl s]ltJnsoruler ug imbkr~nker Sltll\J:n
Irl ut give f"l'll\oOCn fnhed ,,~ n"glt: s]lt'rl.'>drJglcr,
Men Cl af [)wtluktoml'ådcrnc
~mn".t .sclv~cl·ndlgl

h'l~ PBS er Belalinls&["\'ice, der i 19'J-l er begyndt at markedsrørc sig
,uOOUk:1 med eren ld\:nUlJ,'10l logo_ Sam tidig 11M BCUlHngsScrvit:e gcnnemrllrl

,'[] ra' kke samarJ-.cj d s..~nun;\fCr fil!'
g,dlle udviklinl,! tll! .\.anliUJ-.cjtJe,

mt:d~rbcju.:mc

fur at udvikk en ndke rælles v!t:rdier. snm skal

"

Nyt fra redaktionen
fotO!>
FOl" al ku nne illustren: bla\J\)1 bcdr~ . beder redakti onen "m al der· nål- lk r lIneveres ind læ g ul bladet
rrcmmc.~ l vcdl<t ggcs r"los lil illuslfcring af artIklen , men ogd gerne vcdhl'ggCS foto af
artiklens forfaner som vil hlivc .~al i bladet, i forbindelse med nntklen.

- førs! og

Vi vil ~crno.: ha\'c lov [II at l>eholde de fotns vi modtager. pl defl mlde vil vi 1 løbet af tiden. Iii
UPI''-'I«;[ cl godt l'olOarkl Y. s"m vi og flllgcrnJt: bla!.lIculU.liullcr · sa nll klubben - kno have gJlt:dc af.

I'C· problemer
Redakllnncn hetJtor.cl miml~ligl om, lil aniklcr~ kvcres pA thd:r.Ue. Del 111.'iCT to pmbJemcr for os·
VI s ka l ikk e sidlIe og .uTh·c ind i timer - men VI kan også &a'Ue arti klerne op . .cl.lc hli"cr n.?mmcn:

al hl'sc og giver t>ladet Cl mere ensar!cl pne,!!..
Ixr er PC' lil r3digllcd i kluhbcn - skriver \1u sclv ind pA diskette · ski l lIct skrives iml på
WorllPerfed. om diskeltell a lille eller $lOr. IIobtlCl densily eller high del'l~ily, er ligcgyhJig l.

Bllldma ngcl

Vi mA ~klagc al \Jer ,'ar ca. 50 medlemmer, de r ikke modmg .'iC ptt:mbcr- nllm mcrCt af blaOC t. Vi
ved ikkc heil hvad irsagcn skyldes, Men deltC nllmmer er trykl i ct støJT\' uplas, IkllOf håber "l
prohlc.n1i:l er 11\.'1 med kUlIllIlenIk numre, Vi g{lr dog opmærkSCIm på, allkr l ;rgges Cl iUlLIII bla!l'
ul fri arllcn)'uctsc. på hylden under np.~lag" lav1cn vnl baren,

7

Sorø Regattaen d. 2.-3. juli
R.:galla~n· I twcnfah.l i 6r' Enlen er mao vell al koge va'k. ellcr også er man
,';t'k, !'Olll sidst.: 6r ved DM, Iwm Snrø var del ~lcd mciJ m~ ocdt.ør I den (amil~
",\:"kcnd. I Ar sl øp man ullsA for Ol stylle v:I.'k umkr rcg:llbCn ug byens :.kohandlcrc fIk JKKI2 solgl
<Je sidste pan kr af gummISt"vl.:r, snm mao (l(1J.' har "il'ret ulle for i forbimklsc med Sorø Rcga ll.aen.
HIl Vl.'dpmcn af DSRs rDCre mØIIlc Iii stan l en regatta. tier slim s.ellvanlig har præg af manglende

s.,.1 ug M'mmer '" SI.r.\

"ni al

~k )'lIc

deltagelse rrJ. yure la n.Jsh"ldsro.; rc_

Me!1 e 8100;:h og Anna lI cIIcoc, S (Fra SlIr!!!). sau.: banc rck oN I lørdagens dohbclHiculk r lllh (<.Ir
KYlntl..:r. De [O lelv:t'gt.!rc 1"'- Ikrmcd grul'Hli g rcvaOl'':: uye r "!Ul1gva'gtcmc" fra Lyngby Dameroklub.
"kr VISle sig sla'rk.:st roen(\c "cd IXn Intcmll1i"nalc KlIl'lcnhavIL\n: gaU:l en mArlCd forinden. S(mda:
sk~r Mellc ug Anna ytkrli:,cn: 111 rek orden o~ IIgeoJc ligeledes f(,rspnn g\: llil Lynghy-dwlIeme. Flot
af !clvægterne, ocr i Furhumkl.~ ,,(liddie NaJ: RON[NG Ila'rnwSt var ullskregct lil lU \'~re et huld.
hvi.' imern~ lmnale slOIndartl kunn.: rå I :m~~ u\!)igtcr' l li\fd~gcn~ 1,,1'1 tklt,,& hgdedc.. C~mi l13 Rnhd,..
med si n maller frd Lyngby: Karen Jl'rgcn.scn. ocr o rmlo:o.k: en , . plld.~ . 1 Sllndagens løb hlo:,·
resu h.alel ligclcdc..s en t ph.h men.' Charll>IlC Mareusscn med SIN nlak"er: Kath lee n Mnm"'lI1 [r.!.
Lyni:by. hlev nr. -I,
I hcrn:mes lunge dohlx'll -fin:r var VI repl1l't'I.,ntcn:t mL'tl tn: f,m;kcllig.: h~di' . Dc lu af ho ldene skulle
["'Mlge ., ig med henblik p~ ~l hli,'e udI3g"llil Nalh'nS Cup. mens det tredie mand ... kab. der beslod
uf; I\:r Fr.!.mJ.'iC n. Mk·hac1Stenh \'!m. K3..'flCr /l.1;'n,'nscn {Ii: K as~r Haagensen, nil'nnc... t må betegnes
som Cl MOIinn+ ho ld ! Anders Brem:. ha voc S:U sig !>.3mmen med tre r<>ere fra KVlIUOdensc!
Kerteminde - 1 den tunge klas.'iC . h\nr huh.k:l Ile~le uage vandt l~bct - og e n billet til førnævnte
Cup i Pans! Henrik Jensen og Thnmn$ Et>.!n kombinerede med Viborg/Silkeborg med henblik pl
e n udlagelse i le!væglSkla.s.<;cn. Jensen. Et>.!n & eu .. " pn llc de tx:ggc dage nogle placeringer som nr.
2 - og blel' udlalel. DSRs n:1"It! kluhhl, ld m~ltc I~ ~e li[ lakke med el par 3. pladser.

Vi h:av& el par ~gyn ..kf-ro.: n: til stan i single-r..:u ll ef for kv inder. Hel le Hnlm Pe tersen "3 AOl'ttc
Tflmt' hllj ~kul1e Iml\k en i scullcrroning hidtil ukendt dame fra Esbjerg - som mest er kendt inOcn
fnr inrigger. nmi ng. Ikh destn mindre nwute den , :rVI' jyde op I det aller sidste inden rur materiel
og ....'ndclig ugs5 med cl [laf Ultra Li ghl Big Blades mr, Uun kunTlo.' o"en i købet fil ri gtigt S l~frk!.
s5 inden ,'(lres IO repm.'scn"tanter" var fit'fdlge med .).lartlago:l1t! var 8bjcrg-damcn VÆK! Begge
dage hle" Helle nr. 2 mens AllI.'llc h!cv nL J. Camilla R, .... Alo:landerl'Cn var "cd at skalle regattaens
heil ~ t\ln: l'verra~kcJsc. i(lcl lIun fulgte den lidI. 1and$lIold~· OI.· nlt.!r: I.ene Pcter.;.: n fr.. Silkeborg.
lil dllrs. Camilla har f51't nitlg g,"'l ~Iyr pl sin smgk·~ulkr næ: kan nnk i nit'Sle sæ .... m reglle mell
~l ""'h: helt frel11me hlan<J1 \'"n: ficd~te S\:uller-fl)en: IIcrhy..'rnmc.
Kaare Mauescn .er ny i DSRs kapTlmi ngsafdt: ling men ikke ny inden for fon ing. KaMes makker 1
dohl'>clt-scullercn. Jesper Huue l. maue melde [r,! grunllet sygllmn. men Kanrc dukkc& op i Sorø og
hlev crlt'nlOmeklt j smgle-sc uller, IIv,.!r han gjlm.lc !kt freml1lgcndc. uI~g Mev det til en 2. plads
ug 11m .... mllll,!:\!n hlev Kaar <.: nUlllnler J . Del ~kallilftl)CS at Kaare Maucsen lillige vandt SOO·mctcr
~ pur1 npg llrel lmdag aften _ h""r Camilla Riff tog sig af sejren i k~indo.~n1eS løb.
AII.ln V.r\"eL,kov . der komma lr~ HVI,Jovre. hv"r han hM ~nU.'iC 1 lil h pnming. mikil':: til slan i
I~tva'jtl.\> dob~lt·~,:uller nOl I\"d~gen k"mt>inerel m\!d Hi! he , hv,,, tiet hin' lil en 2. plads. Senefl:
l"l! lian sig of >-C.lfCn nt~d hck Nle .,-,:kunder ! ho!j!yndcr .•inglc·'ic ulh: r. t1lt:lIS han i s\lndngclls !øh
.\C.1f1:de med 14 ~kunder~ for~[1fm~
Mette Bacher
20

Ifjelmsjo - status
ÅreIS rocraef for lJlO(ionister p5 dcl
skJInske rOIitadion er mf"ikle! med
rekorddcllagclsc
endnu engang. 56
persuner r.kltos, og der var lige "ro 260
ovcrrnllninger, h,'ilkc! i gennemsnit bliver
4 ~ o\'cmalning fK. naesc. I den fØBle uge
var vi nunle, og i dcn midterste weekend
vat vi ncst. Til gtng:dd val vi langt færTe
i den sidste uge, dcl mcslc af tiden ca IO
og den sidste dag kun J, men hvilke 3.
En del fik sculJerret, men ti fik
vin:dig rutine. 1el hJbc, dos. at de har
tiet sJ mesct hjem, lU de arbejder ,'idere
maJ Ic.knikten og hlrvu Jodl: lil del der

meJ

IO

mr.

Jeg lør gOOt nævne n;lvne p5
l,llenter: h 'ar og Kaare opn.\c:de megen
føling med mningen, sch'om Kaare ikke

selv Vaf tilfreds med sin kunnen. Derie
opnåede sall1erret p5 rekonJhd, men hun
famlt dog senere ud af, al det bun kunne: i
en klinkbygget sculler ikke VM helt
til$fr;Ekkel igt i CD CJ'IvctbJd. WaJlraut viste
bide lempcr.unent og iver OS Iii lider en
fin "51uIOin& $pCc)cll dog l dobbc:lIsc:uller
med mig i nakken. Og d Slig. der dog har
en fortid i Sorø som dit:ngeroer; men da
der ~lIkelig skulle sparkes til i Chrisco

dos en del af kontrullen Over
roningen. JlJCob skal ogsJ na::~nes SpeCIelt
for hans m()(onc.kniske evner Uden hans
indsats her er jeg ikke sikker pol, al
motorbåden VM kommet i funktion .
Ud over at se: t,.]enlemc: prt:
frem~kridl og OpIeye deres entusiasme ,'ar
min st0rslC opIcvelsc __ cl nuk at
genopfriske følingen i en toer uden
Slymlancl. Jcg og s.i Peter K1ugand roede
den gamle båd Urd som om. vi aldrig
nank beslilt andet Vi saue personlig
bane rekord på 1000 m, - der var dog lidt
problemer med lidtagningen, men rekord
var del
Til sidsl el par ord om økonomien:
Jeg har Opkra:vet kr 80,- pr overnatning
eller i all kr. ZO.600,Vi har købt mad i Danmark for ca. kr.
6.715,- og i S"erige for ca. kr. 5 .74Q,- i
t3ble han

all mad for ca. kr 12455,-.
Dertil kommer benzin til m()(oroAd,
Ielefon, yeksc lgebyrer og der af f!elgebillet
tH min bil kr. 500,Eodelig leje af (()10ladion 14 døgn å Skr
390,- " 5.460,- eller i Dkr. ca. 4.460,-.
Det giver samlede udgiher på kr. 17 415,og der er siledes Opm'el u . 3 185,- fOl"
l11ege'. I stedet fOl at admmistrere en
omfalleode tilbagebetaling III delcagemc:
lilfalØel dene bel"" klubben og kan sJ
måske dække et e"entucl' senere
underskud.

V, ha\·11.:

.lnl.lr~

,klw)!ere meoJ I LUfem. o.k:r g.il,roJe del hlr<krllgt. selvom man lUC nåede lil !Inalen.

~k'm' nll'~ IlInl!t~ oJ,,~"'-:h·href
I

K·hn"kn :

,'Il

r'a.:,'fli')!.

meJ "h,nt'n Tll>iun. Teis Hans..·n uJ; s"rcn Aa30ffiUI. tO!! si)! af sejrelI
ur. 7'

.,\I)n)

Lene Amkrs.... '11 ha"l;,: "rigtig hc10J i sflr"j len" ug m~n~ ta)!e li! lakke meoJ CIl sc kulloJ.rr phll:cnng.
~t ."':11111110: ~iall.l l : Slinne Pel~rscn ng Ri c S"r,'oscn i (IICf udo.-n Slyrmand. "kil mOIl Ikk..: llI'gel af
.1n.~J!en skylJ.:.., ~y)!J(lm talh k ~ kM1 IHI Inl.len LUf.cm Rq!lU3cn?
Heller Ikk.' V'\f\:~ IIHl!!C <lnhllo.·II·.-":lIl1cr meJ HClmin)! JIlllill); kSf'n En!!dhrc"hl rn,'IIo.' ,11' 111 vanlig
~IJnd:'f<J

Nalhm~

CUf' I Paris · GULl> III 11mma" I:::t-.:n

0.:1 I>lcv li l

Ir.:

fl"no:

GtJLD·meJ.al~r

tit

(')!

Hcnnl kn,.",:n'

DJnmark.~

U2 \·r,-..:rc

~~d NJIHm.~

Cur i

P~n~

i juli.

Ud m 'cr d":ll knc tl)! lunt., ."n);k·",\rll~r h".~ Iwrr,'nll' t"olcY 0.1"1 lil GUL[)·mcoJo1ljcr lil kl\'lfJ:'~
oJol>~It· l ir':~1l meoJ DSR., THOMAS EilERT OG HENRIK JENSEN,lk:r i'<:UllIllCI1 nleoJ miikken,,·
fra henhllloJsYI~ Vit><"g t'!: Silke~"J! V~flIU tk: :1'oJlc meoJ"ljer.
El ~I\'r( lillykkc IrI de 111 men: ns ikke mlndsl Ilcrc~ lm'm:f: Ulflk l. ar....·n. (kr i .~"mart>cjdc med
Ira'ner Lei( Kru.<c (ra Kn ldlll g h!lr kn'<'fI'l .k·II,~ man~~kal> I "'I'kl:,).",·, kg lmf. v, ,'r nlAnge. def cr
1I'lall 1I(1lfl'l.1cIl<k: menor, J l delt,' nlanoJskal> IKKE lilnoJl n:'loJ.; (ilf I)FrR~ Kal'romngsudvalgs ".ine.
oJu oJa skuli'; "d,'~ V~Hllllo:11.:r 10tt.
J::A!n tvikk.; I:t'~r har {.'rMhclllh}: t-.:m:nkel,;11 ,Jc1 .<:lmIllC
Ralf..:hurg .'.~ i P"ris.

m~noJsbh ~llercoJc

vht.;

s.:~rklas.'>C

i Mtlc

VellrwcnoJe IItJl~gd.'oCr · eller man,gel "'~ s.:lmm,: · kun tlcr la'St:s nmklSl~ ds I d..:n.: blad. Ved Nali on~
Cur h:lvJ.: O'sR Iwnh,"J~vl~ Canllll:l R.. hJc • "~ AnoJers Brems med. tk:r sj.mk oJel gnn~ke 1101.
se lvolll oJ,~1 Ikke tok~ til ll·<.Ik IIwoJJIj.:r t!..·nne <!Jnl:!.

Noget om udtagelser - eller mangel på samme!
DSR har aldng hart sJ. mange delIagere med ved cl VM som i Ar. Når disse linjer skrives. er

VIXC$

rocre i ilden 1 USA - og nir delle blad kommer pA gaden. ER dClllfgjol1. om roernes rcsul18acf stod

mål mea fonicmningerno: .

Der er ingen [vivi om. al samtlige VM-dellagcrc hllr trænet optimal! frem mod ml!! hllj.!epunk L
Venlen.~mestc!rskab.!me i USA. Unuddc lbart efter LU1.cm Reganacn blev del offentliggjort, II VILKE
mandskaber, der var udlaget . og tkl er ~ li ER, mange begyndte al undre sig.
Voro.'S lunge hcrrerocrc. der rOf i [o-årl',s gruppen. var stillet i udsigt, III de nænnest VAR udt8gcL
INDE N Ile log afslCd li! Luzem. Nu visle del sig bare. al del vtr de slet ikke allige vt:l! For Ih
navnene blev offentliggjort, ~Iod dcr intct om. al de (Unge drenge var udtaget'

Tmds månc:dcrs inlen .• iv lra:ning ug i del hele lagct en kamp om al Illlold.:ttll at fungere sammen
ikke mind.~t med roernes lIa:nne iberegnel - mAtie "arnthg.: aU!.'t e ngang gennem endnu fk~re o:
udmnnic mle testløb. hvilket blev sal i Kene r! Fure.'00Cn u\'cr e n hel week·end. Man havde nem li:
pludsehg Iun<l.:l ud Df. Ol del hold. der hl cv nr. 1 i l!m:m .....,gtens kunne gøre.' endnu Ix:dn:: v..:d
al IUt\!13g..: nOJ;k udskifming~r.
De unge roere. der h,lVOC gjort del gudl ved Nations Cup en uge torinden blev kaldt hid· for nu
var Oluhgh..:dcn fo r al ({'ndre ~ hnlOCI i ciVil: tilflt: pludselig bkvet en kendsgerning, Und er

ovcrv<l.'rels..: ar" l~nd~ lr.cncrc roede man temmelig mlUlge lc~tlub imoo hmandcn og m~d Ilinandcn
og l lor~kelhge muhge ug umulige komhinDlioo~r · ug ~ed r ~A. kjærc læs..!l'c, hvo rdan (lel endte
. Jam..:n, de t enoJ.:hg.: hold blev' [)cl mnndskah, der HELE lidr!n hav(\,: nll,:1 i tluhbcll·firel1.'ll!

Tr..l"ngslcmc VIU" sktlkkt" .'i lUl c ntlnu. En af roerne valgte att(";{'kkc sig gromk:! un\'cn:ns.'tcOlmc!loCf
mctl tr;~n.:ren . så nu " lil mllnJu nØIJ);I~ct III at hiv..: en af dl.'. ungc Nations Cup·roere ind l pmjd:tCl
igen! Del fllrlydcr ..,j. lige inden al roerne rej~1C ~rslcd. al hol<l.:l endnu engang blev ændrel . ~
mi~k.: vi ke nder hnlllcL~ s.Jmmcn.~lf-tning, når det vender hjem efll::r VM·luren '!
ko:,jcli~e I dC'nne &'II. er hlOl , at le<l.:rnc n( grupJlCII mest har haft trlI\'1! med al klandre roenIC
rl>!",Je manl!ICII(Ic resultal..:r og Cl til \i(l ..'r dårligt s.amorhcj,Jc Ir~nemelmcmc imc Ucm. Ja, nogen h.1f
emJ,Ja udu'ykl ul focrn ..' o ~'ell i kilh.:1 hRr Yisl mongknde ~aOlarbejdsevner. har væn:l i d~rhg furm

00:1

I~'V . u~v.

Al roerne b.!skyldcs for nI Y<l'rc i dårlig filnn. virker lI.'rlig ult my~ti.'Jr.. erter1>um trænini!sindsalSCn
i ik:.n tunge gruppe er I~mmclig Slor, $l m1.l.kc er det Lnl'IICmc, \kr iklæ har tilrcnclagt
prv~ranlmcrno: grundigt nOk· hvilket KA N være årsagen til at roerne IKKE er I den fornØIJnc furm.
n:tr m;1f! lager ud til de vigtige fcgal~r. Det n skurrcn<Jc, synes ]e,g . al man ;!>ær i denne sæson
n;cnn\!.~t hor spi llet Van Dang!! m~d vures kaprucre, hVIII" man nllske nok har IO\'cllangl merc, end
mnn kunne holde,
VI h;!,b.!r sc.!vf"'gc'ig dt~1 !'IedSle for vore lUnge herrerocre, der !leslår af Murten Tillian, Hen nin g
Juul. J(,:.'ipcr Engelhrc<.:h t. Teis Hansen og Sl.'Ircn Aasmul. I c"'1e lime U,Jlog knproningsu,Jva!&1!1ng:J
C" '-'Iler i hcrrcnICs lung.: k!aSI.C'. her har vi Jesper HOlle! og Knarc Mnuescn me(\ ,

Il

Efl~r al tIo,:nn.: kolik og Naosentk regntta var overst&el, ~unne vi alk: druge hjem pI hver vores
mid.:. Hovcdpano;n af DSRs deltagere k0rtc med bådlr.lnsporlen, men Allan Væverskov kunne rigtig
I'lrillere. Grundet sil arbejde, der slullede sent fredag d termiddag - og grundel ' udsolgt pi samtlige
færgeafgange' blev heldige Allan sa mmen med en n~r fra Holte, sal pA ct ny til og fra Karup·
tIYdkel ra~tisk sagtens kunn.: svare sig prismæ.o;sigt. nir vi lUger turens varighed 0l priser j
betr:lf;lning. Så måske drage r vi alle mc d særtly li l Holsu:l'lro na'Sle ir? I en n\)dsi tuatinn er det tllr1
al vid.:. al del KAN laoJc ~ig (! \Irc at kommc hllnigt og billigt afSled.

Uoover \knne oplcvelse. var d.: n Sl,lrste oplc\·clsc lørdag aften, hvor hele Ilok.ken IIlvadl::redc
·kn.~n.s Bøfhus· i il ulsl.chru City.
Isrr vor

~lOrvindcr

. Henrik Jcns.,:n - marKerede sIg temmelig kraftigt ved aL prøve med et
I Son lee-spisning. kg tror ild:e. al serviuiceme glemmer denne weekend lige med
da hUSC L~ S,'f! I ~c ,na.\kinc jævnligl JIlll10r for is og mIlte fyldes op igen.

rekordfor~>lg

det

~am me.

Dansk roning havde succes ved
Verdensmesterskaberne i USA
Hele 8 finaler blev del lil og medaljer i de 4!

Sl0fSlC
I

o~crr~slo:;cJsc

VIIT Sorø-pigen Trine Hansen.

.~ingJC -SI;ullcrfinlllcn.

i kvindl:me.s tunge

kl~'ioI:.

hle ... del til GU LD!

Lclvægts OlIeren vlndl l noget af en &Y5erfinale SØL V . bare en halv luftkas5e efter
Storbritanien .
. Og den unge Korsør-roer. KUSlen Nielsen. fik sig en 11mnl.emedalje i
S ikke en fo r ryge nd e

w~k·end .

ktv~gts

single·åI,:ullcr.

sct med ruer·øjne.

DSRs dclUlgerc klllJ'Cde sig. for de nesles vedkommende. nol.

Del var nok o\'crraskcndc, III Morltn TIblan med

~m

maller (ra Roskilde Roklub. 110 KaliSldn.

kunne kvaliriccrc sig Lil finalen. idel man vel regnede noldet for reserver ILI dobbelt·fuwcn i
herrernes tunge kl ..,<iC.

()(Ibbelt-fircrcn. hvor DSR havde fire roere med. Lyngbys Bertil Samuelson, måne skuffende
lage lil lakke med en I J. plads ud af /2 mulige'
Men med Gen turbulens. deue mandskab havde været igennem siden Lu1-em Reganacn i
Ix:gyndelscn af juli. ville det ook undre. hvis holdet, Ikr både er erfarent og nonnalt Sllrfkl
nx:nde. kUrllM: k\lmm.: til USA ug ni finalen.
Noget .~ku[fende var det ogd. at Lene Anders.o;on i lelvægLS single-sculler rocde sig til en Q.
pinds - L-erlC virtede bedre roende i single-sculler i (jor - merl årsage n kan Ol1skc skyldes, al
une fik en ht!h ny båd kort før VM.

Kaare Mat!e.'l:n og Jt:SpI:r Ilatu: l var udlOlgel p;I h!;:mmlt:s tunge nLler . der den kone
rurbcn:dt!I$t:s!id tIIge! i bctnlgtning . &jonle dt!1 ganske godt. hv ilket tiderne i de indledende VM·
løb viSlC. Del blev ikke: til en finaleplad~, men man "ar da rimeligt læl p~ de rigtig g()d~
mandskaber ved VMs (Ørslc løbs-dagc.

Mene Bachl!r
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'IEAM DANMARK udgiver bog oml'Oning
TEAM DANMARK udgiver I dag bogen "ROning '. Største bldrag:>yder
t1I bogen er dr.med. Niels Henry Secber, tidligere guldvinder I
dobbeltsculler 11970. Bogen indeholder UllIge bidrag fra 12 andre
rokyndlge med tæt tilknytning til rosporten. Testleder Kurt Jensen

og lektor Ole Lammert har redigeret.
DaIunark har store traditioner indenfor rosporten. både Idrætsligt
og forskningsmæssigt. "Roning" præsenterer den mest omfattende
fysiolOgiske undersøgelse af roere Ul dato. Bogcn besluiver og
analyserer den nyeste viden om tekniske. taktiske og træningsmæssJge aspekter ved rosporten. Blandt andet indeholder bogen en
beskrivelse af trærungsbaggrunden for de seneste års store frem-

gang Indenfor letvægtsroning.
"Roning" er et led j TEAM DANMARKs formidling af forskning ul
eUtetrænere og Instruktører. Bogen er den første l en serte om

forskning og eUteldræt.
Bogen er ment som en inspiration og vejledning fo r de, de r arbejder
med roning, og TEAM DANMARK håber, at bogen vii skabe Interesse
for og indSigt l den vldenskabellge baggrund for slJddet på træningsbanerne.
Ronlng koster 245.00 kr. lnd. moms I kommission h ", Odense !JnN.rSI(~I..ror1",.
Bog~n er på 276 s ld~r. rigt lIIustl"Crd I et format p1\. 15.5 x 23 cm.

I
Med venlig hilsen
TEAM DANMARK

lF.AM DANMARK. Idrættens Hus, Brundby Stadlon 20. 2605 Bmndby,
tlf. 42 45 55 55, telefax43 43 57 51

"

Redaktion: Jette Godtmark, Helle Jakobse n og Lisbet Jensen (ansv. )
Høyensgade 5, 2100 Kbh. ø tlf. 35 43 18 05
Tryk: Srønshøj Minitryk
Oplag: 1200 eks.
Tidsfrist for indl~ til nea te num.er er torsdag 8. september.

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 IB 58 Il
formand

Kasserer

Sekretær

Henning Rasmussen
Normasvej 14 st .
2000 Frederiksberg
36 46 47 67

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
42 85 86 05

Lene Christensen
Østerbrogade 85,106
2100 København 0
31 38 87 13

Kapron1nQsc bef

Materielforyalter

lnatruktionsrochef

Jørg en Blom
Holsteinsgade 12.al
2100 København ø
35 43 87 45

Christian Pedersen
Th. Laubsg. 29,2.th
2100 København 0
39 27 46 20

Karen Brems Føyn
Valbylangg.l08,1.th.
2500 Valby
36 45 73 24

kongtursrQChef

KontinaentkD 88ere(

KOD[O nlngsydYAla

Be n te KjØller
N.Frihvns g.26 , 4.tv
2100 København 0
35269154

Kun s kriftlige henv.
DSR, Strandv~et 55
2100 K\Dbenhavn ø
Att: Kontingentkass.

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

Husforvalter

Køgemester

Motion,rochef

Moge n s Haut
StranClvaenget 55
2100 KØbenhavn 0
39 29 84 99

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

Lara 8undesen
FredenSborgg.l4,4.
2200 Københa v n N.
35 82 14 18

ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
42 88 58 86

Johan Frydendahl
Engbakk en 27
2830 Virum
42 85 86 05

Kasserer

Public RelAtions

Ni s C. J. Schmidt
Hvedevej 1 4 at.
2700 Br\Dn.høj
31 28 48 7l

Anne W. Rasmussen
Hobrogade 11, 3. t h
2100 Købe n havn 0
31 42 71 61

Orienteringsløb

.....

2/ 10
2 / 10
S/IO
8/10
9/10
16/ 1 0
23 / 10

23 / 1 0
lO / lO

IGI U
13 / 11

U/ Il

;n / 11
18/ 12

19 94
Ar rapger

t..øb.typ e
GlIsehus
B

D-na t
O-sp ri nt
B

B

GAsahus
C

SM

••• DSR • • •
T i svilde Hegn

Ra"luh o1 t
Tisvi Ide He g n
Farum Lill e vang
Tokkekøb
Te g lst r up Hegn
Sver ige

Ki ldeholm OK
Li lIerød l P
HSOK
Svens k klub
••• DSR ....
OK ROS k il de
Kild e h olm OK

Ravnshol t
Boserup
S tore Dyre have

DSR - k lu bmes t e r Rud e Sk Ov
GclSShuS
Jæt t em i l
Gåsehus
J ulek i spuø

OK

øst

••• DSR
OK 7 3
••• D$R. • ••
•• • DSR.

R.vnøh olt
Gr i b s kov Må rum
RavnsJlolt
R.vnsJlolt

Ti.lmel d i ng:

Gåsehusl øb :

Mødet idspu nkt, S ø ndag me l lem .la 09 1 2
l b an er på ca . 3 km, S km og 8 km

0vr i ge I " b :

J o h all F r yd e Ildd hl
Engbak ken 2'7
2830 Vi rum

(1 4 d a ge f ø r )

tIt. 38 17 6 2
H

~2

(a rb. I

85 86 OS
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne
til 2 gratis prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal finde
sted.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. I>r.
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 nøjagt~g 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
girokvi t ter ingen. Kontingent.oI>krævningskortene kan ikke anvendes
til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentI>ligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil
ført:lt finde sted ved en restance svarende til t,i - 1 års kontingent
og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed betales af Skyldneren.
2

Lidt statistik
rnstrukt ionens års beretn i ng
Instruktionssæsonen sluttede i midten af september efter en hård men ulammdelig god sommer.
17 introduktioner og 48 instruktionsaftener gav os ca 550 kaniner. hvoraf 516 kom på vandet
og 418 meldte sig ind
Ikke alle tik foret Kun 286 har Jaet registreret roret i vores kartotek. men endnu 65 er at finde
ude j mapperne med dispenseret roret Disse sidste mangler at deltage i kaninbageordingen.
forhold som instruktions- og materiealudvalget vil gøre deres yderste for at bringe iorden i al
fordragelighed i løbet af vinteren
I mapperen er saledes yderligere 77 medlemmer at finde. der ikke har fuldføn instruktionsforløbet Af disse har 25 deltaget i kaninbage<lrdningen, og langt over halvdelen af denne gruppe
har været på vandet mere end S gange, så de skulle kunne få deres roret j ugerne efter rosæsonen 1995 er staslet 52 medlemmer har således hverken fået roret eller deltaget I kaninbageordningen Hovedpanen af dem har haft 3 eller 4 lUre på vandet - og har derefter tilsyneladende
fundet ud af, at roning ikke var noget for dem
Vores må I med sæson en 1994 var (1\ få gi vel de kan iner. der vi II e væ re hos os. en god instru ktion og information om DSR og roning. således at de fik et godt grundlag for at komme ind I
klubben på den bedst mulige måde Til delle skulle vi bruge en stor mængde instruktører, der
ville tage en del af det store arbejde Vi købte derfor to instruktørkurser af DFfR, som blev
holdt i februar og maris Over 40 deltog på disse kurser - og det bar frugt. Næsten 70 instruktører har lagt en god del at deres lid hernede i sommer Det er et fantastisk stykke arbejde
denne medlemsgruppe har gjort. og det er jeg og instruktionsudvalget dybt taknemmelige for
I maj havde vi det traditionelle kanindræberkursus for klubbens aktive instl1.lktører på Møn
Denne tur blev - også pr tradition - en succes Dell 27 august blev omkring 200 af årets kaniner døbt - også dette arrangement boblede af succes. ligesom festen om aftenen, hvor 250 var
til spisning I september vandt vores stærkt roende kanindrenge de IO traditionsrige pokaler
Bolcheglasset og Spejlet fra KVIK Kaninpigerne gjorde en ærlig indsats for ligeledes at kunne
hjembring Damepokalen, men de og vi måtte desværre se i øjnene, at KVI K's piger kan noget
vi ikke kan - så kan vi sikkert så meget andet

En fantastisk sæson med en god, hyggelig og til tider også afslappet atmosfære mandage og
onsdage kan vi nu se tilbage på i vinter, hvor næste sæson skal planlægges Det hele skal gøres
bedre Vi gør det godt - rigtigt godt. men alting kan naturligvis gøres en tand bedre ...
Allerede nu er vinterens og forårets instruktørkurser fastlagt For nye instruktører ligger
DFfR's modul A og B den 3 -S februar og 24 -26 marts for de instl1.lkl0rer. der vil udover
dette begynderinstruklømiveau kommer modul C og D 3.-5 hhv 17-)9 marts Yderligere information om disse kurser i næste blad
lnst ru kI i onsrochef
Karen Brems FØ)'n
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Akti vi tetskalender
,..

*

*

13. november :

Bowling

25. november :

Generalforsam l in g

27 . november:

B<'\dklargøring

27 . november:

Klubaften kl. 19.00

29. november :

Ekstraordinær generalforsamling O)

5. dceemner :

*

*

Roemes motionsløb

10. december :

JuJefmkosl

I 7. decern bel" :

X-lOas-race, (jule-ergomcter-racc)

18.

dccl~mbcr

.

Juleroning kl. J0.00

Bowling
Søndag d.D. november sriller vi Bowling i Parkens Bowling Center. Vi spiller fra kl. 18.00 til
19.00 og herefter er der mad ! DSR. PriS 75 !<I. Tilmelding og nærmere information. se

opslagstavlen.
Bemærk: Begrænset dclragaalllaL
Motionsudvalget

Klubaften
Tema: BiUcdt:r fra kanIOdåben
Søndag d. 27 . november k1.l9.00 afholdes aUa s0ndagslcltJbaftcn med spisning.
Den ne aftens tema vil være kanind~bsak(i VILeternc. M!!dbrtng dine bi \leder fra kani ndåbssuabadserne

og kom og se kammeraternes.
Samme dag afholdes malcriclkJargøring, som man naturligvis er megel velkommen til al deltage i.
Tilmelding lil spisning. på op,~lilg$lavlen.
MOllonsudvalgcl
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* HUSK * HUSK * HUSK * HUSK * HUSK *
o

Arets generalforsamling
Fredag den 25 november kl 20.00 I DSR
Udover at denne aften er årets helt store debataften er der ener generalforsamlingen også
generalforsamling. Sidslnævnle udmærker sig ved at aJle ved indmeldelse I
styrmandslauget for den ringe pris af 20 kr denne aften kan indtage 47'er i "ubegrænsede" mængder.
styrmandslaugel~

Bestyrelsen genopstiller bortset fra: Bente Kjøller (langtursroehef), Som ny langtursrochef opstiller
Ole Kammersgaard.

Den nuværende bestyrelse (uden Benle Kjøller) er fra venstre mod højre: Køgemester Susanne
Agersnap, materielforvalter Christian Pedersen, inslrUklionsrochef Karen Brems Føyn, kasserer Johan
FrydendaJ, formand Henning Rasmussen, kaproningschef Jørgen Blom, sekretær Lene Christensen,
husforvalter Mogens Haut og motionsrochef Lars Bundesen,

5

Forslag om vedtægtsændring
Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen nedenstående
forslag til vedtægtsændring, der medfØrer at kontingentfastsættelsen flyttes fra pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden
til pkt. 15. Baggrunden for forslaget er, at det er mest
hensigtsmæssigt at fastsætte kontingentet, når de særlige forslag
på dagsordenens pkt. 14 er drøftet, idet vedtagelsen af sådanne
forslag kan have betydning for økonomien og dermed på kontingentets størrelse.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dagsorden får flg.
udformning:
l)

Aflæggelse af beretning

2)

Forelæggelse af regnskab til godkendelse

3)

Valg af formand

4)

Valg af kasserer

5)

Valg af sekretær

6)

Valg af materielforvalter

7)

Valg af kaproningschef

8)

Valg af instruktionsrochef

9)

Valg af motionsrochef

10)

Valg af langtursrochef

11)

Valg af husforvalter

12)

Valg af to revisorer

13)

Valg af repræsentanter til D.F.f.R.

14)

Særlige forslag

15)

Fastsættelse af kontingent

16)

Eventuelt

Det skal bemærkes, at en vedtagelse af dette forslag fØrst kan få
virkning fra næste års generalforsamling, idet ovenstående
forslag skal behandles under pkt. 14 på den nuværende dagsorden
for generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Følgende oplæg til debat samt forslag til afstemning er modtaget fra Knren M.H . Madsen Lil
behandling på generalforsamlings punkl 12.

Så er det atter tid til generalforsamling

1

DSR!

]følge DSR's love er generalforsamlingen klubbens højeste myndighed . Som s~dan bør
generalforsamlingen virk~ som et rådgivende og vejledende organ for klubbens be~tyrelse og r~131e
forhold, s.om bør forbcdrGS i klubben.
Hvert år strejfer vi di..,kussionen om medlcmsbcgrll'nsning. Mange af de problemer. der opstår i
forbindelse med den store medlemSlilslrømning. kan alene tilskrives, al klubhen ikke er g~aret tiI
det store medlemstul.
Derfor vil undenegnede gerne have en debat pil generalforsamlingen om. hvorledes DSR bør
organisere sine klubaktiviteter.
Mit eget indlæg lil
Således mener jeg

debatten er en række punkter, der kan bedre ledelsesprocesserne i klubben.
at klubbens ledelse bør. ..

* Kommunikere klare visioner og mål ud i org,mi$i.l!ionen. der kan fungere som navigationsbØjer
for alle.
Med dette vil jeg påpege vigtigh~den af. at bestyrelsen har klare ideer og mål for klubben.
Samtidigt e.r det vigtigt al kommunikere ideer og mll videre til klubbens medlemmer. Input
Lil delle punk L kunne komme fra generalforsamlingen. åbne bestyrelsesmØder. debat i
medlcm$bladet eller f.eks. en forslagskasse. hvor medlemmerne kunne lA emner behandlet

på

*

besLyrelsesmØderne.

Lytte til og opfange forbedringsforslag

uans~t. hvor

de kommer fra i klubben.

Det er vigtigt al lytte til de signaler, <.ler kommer fra medlemmerne. De positive signaler,
det være sig forbedringsforslag eller nye ideer, bØr man imødekomme. Negative signaler
f.eks. kflllk:. utilfredshed og "murren " . bør opfanges og [orcolkcs: "Hvad er det egentlIg man
udlryk.ker med en bestemt kritik".
Ofte kan årsager findes helt andre steder end de direkte udtrykte s~mmen hænge' AJle
former for positive og negative signaler bØr tages alvorligt. Del er ikke smart (eks. at
ignorere eller affærdige kritik, hvor ubegrundel den end måne være. Det bør klart
kommunikeres ud, at man har laget stilling lil tingene!

• Eksperimentere med forskellige indflydelses- og samarbejdsformer m.h.p. altid at fungere så
\1ptimalt som muligL
Medlemskredsen er stor i DSR. Og muligvis vil vi gerne have den større. Dette har skabt
organisaturiske problemer, der vil forværres, hvis man fortsætter i et uændret spor.
Derfor bør der være åbenhed for muligheden af ændringer i den måde, klubben fungerer
på. F.eks. ved at eksperimentere med uddelegering af opgaver: Inddrage en bredere kreds
af medlemmer i opgaver i klubben og give dem ansvar. Dette kunne medvirke til at øge
aktivitetsniveauet og motivere medlemmerne - og give et forbedret klubliv.

* Fastholde et

fremtidsorienteret perspektiv pil alle aktiviteter i klubben.

Henned t<"enker jeg på vigtigheden af at have en strategi og fastholde og videreudvikle
denne strategi. Klubben bør overveje sin "ide" jL klubbens love.
Hvordan skal vi se ud i fremtiden') Man har f.eks. allerede taget højde for medlemmernes
forskellige ønsker ved at tilbyde gymnastik og orienteringsløb. Ligeledes er kajak et nyere
tilbud. Hvordan skal sammensætningen af klubbens tilbud til medlemmerne være? Skal den
være bredere dvs. flere forskelligartede tilbud eller skal det være smalt men med mulighed
for at gå i dybden med en aktivitet dvs. et udvidet uddannelsestilbud pa alle niveauer.
Her vil jeg referere til Jess Rasmussen, som besøgte klubben i forhindeise med
instruktørkurset i forårel. Det var Cl diskussiunspunkt, som Jess fremhævede vigtigheden
af. Hans svar var, at man skal ikke sætte sig på for mange stole. Er det det, vi gør i DSR,
når vi sluser medlemmer ind i hobetal?
Samtidig med den øgede medlcmsindtlydelsc må den overordnede ledelse af klubben
overvejes: Hvilke opgaver skal løses. hvordan og af hvem - bare tor at nævne et lille
udpluk af strategiske spørgsmål. All i alt efterlyser jeg en denat af og en plan for udvikling
af klubhens struktur. Delle punkt relaterer sig til det el"terfølgende generalforsamlingsforslag .

.. Holde på medlemmerne og motivere til medlemsaktivitel.
Det virker som støj i et godt klubliv. nar der er en stor gennemstrømning af medlemmer.
Derfor bør bestyrelsen søge at fastholde cn stabil medlemsskare.
Det er vigtigt i en fritidsorganisation at motivere den frivillige indsats. Den er grundstenen
i vores klub. Og blev som bekendt ophøjet til styrende princip ved sidste generalforsamling.
Man kan anvende øget medlemsindIlydelse jL pkl. 3 til at motivere medlemmerne og det
er vigtigt generelt at være bevidst om. hvad medlemsskaren forventer af klubben.
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Og man hør hurtigt give nye medlemmer et klan billede af klubben; ideer, holdninger ete
Dctle giver den enkelte mulighed for at tage stilling til klubben og giver nKdlemmct ~n god
haggrund for at engagere sig i klubbens ma.nge aktiviteter.
Holdninger og normer er cn vigtig grundstamme i sammenholdet i en kluh; medlemmer
skal gerne opleve fælles "spilleregler" for at skabe cn DSR-ånd; "spej<1cnrup eller
tennisklub"? Blot for at understrege, at man skal foretage et valg, hVIs miln vil forhindre
al klubben gøres til en muddersump af særinteresser i evig magtkamp!

Har generalforsamlingen kommentarer til disse punkter?

Som et forslag til hvorledes man kan inddrage og forpligte en bredere kreds i klubbens forskellige
opgaver, har jeg rom1uleret ngo forslag til afstemning:

"For at inddrage en bredere kreds ar klubbens medlemmer i det fOffi1CJlC klubarbejde
foreslås. at der kan bevilges kontingentfrihed for særligt definerede tillidshverv:
Lck:$. materiel udvalg, motionsudvalg, langturs udvalg. inSlruktionsudvalg og kajaklJdvalg herunder alle inslruktører j rosæsonen, kaproningsudvalg, redaktionsudvalg. køld<enlldvalg.
barudvalg. fesludvalg. århogslIdvalg m.n.
Kontingentfrihed bevilges i forbindelse med at medlemmet skriftligt forpitgier sig til
arhejdet. som defineres af h.h.v. bestyrelsesm~dlemmet og udvalgsformanden, og omfanget
af konlingenlfrihed defineres lil den periode af året, hvor medlemmet er aktiv inden for
pligælden ansvarsområde. Den samlede bestyrelse godkender de indgåede aftaler om
konti ngentfri hed."

Forslaget bn modificeres i foroindeJse med generalforsamlingsdeballen. Forslaget kræver ikke en
ændring af lovene, idet bestyrelsen allerede ha.r mulighed for at hevilge kontingentfrihed.
Forslaget begrundes bl.a. i egne erfaringer som motionsrochef. Dct ville have været en lettelse. hvis
man havde klInnet uddel~gere bestemte opgaver til enkelle ullvnlgsmcdlemmer og "fastholde" dem
som opgaveløscre inden for en aftalt !idsholisont f.eks. at rovagteme var besat ved sæsonens
begyndelse. Den slags gør man i mindre klubber alene ad frivillighedens vej. Når vi er så mange.
kan det være svæn af fastholde den enkelte, når vi ikke længere har en arbejdsordning.

Forslaget er ikke kun møntet på inStruktionen - som det fremgår er der mange andre aktiviteter i
klubben.
Undertegnede vil motivere debatoplægget og forslaget pA generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Karen Merelc Holme Madsen
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fvllgcnu~ rpr~lag

er

n1\ldl<ig~t

fra

Kajakudvalg~t

til behandling på

generalforsamling~

punkt 13.

At bestyrelsens sammensætning udvides
med en kaj akrochef
Og hvprfnr nu del .)
For at fremme intomlationernc og ~al\1arbeiuet, og for at uIllIg5 mi~r()r~tkl~er og nlllusatrellede
intentioner. 1 staf ten af 19~() eme fik DSR sin rv)r~te kajak. Siden er Jet giiel ~lag i slag. Vi ved ikke
hvornår vi rcgyndt~ .11 "t;rlk" antallet ar DSR rpcrc med kajakret, men:

i 1990 \'ar der 24 roere, lU klubkajakker og en privat kajak
1991 var der 3t1 roere, 13 klubkajakker og to privale kajakker
1992 \'ar der 4/\ roere, 18 klubkajakker og en privat kajak
19<)3 var der /\11 roere. 22 klubkajakker og en privat kajak
1<)94 er der 81 roere, 2/\ klubkajakker og tre private kajakker

1 92: ville kajakn><:rne oprellC et kajakudvalg - delle .)nsk~de restyrclsen ikke. så istcdct mødtes
kajakinSlrukt0rcrne j.nnligl Pg diskulcr~Je instruklion og kajakroning m.m.

I 93: ville kajakrnonc ha\'L' en kajakrL'pra'scnlalll i hestyrclscll - delle vll1skcdc hestyrelsen ikke.
siiiiiiaii disku~si"ncn gik hVljt.

I <)4: hlev kajakskurct hc.,lullet. tegnet og opr,1rt. Det har plaus lil :IO kalakker
(der Cl' cn ledig plaJs).

1 94: ppf"rdrcJc hcstyrclscll kajakl'llL'rnc til .11 d.lllnc <:1 bjakudv.Jlg lIg ct lIJvalg blev dannet,
nestiknde ar Nicis Marker. Lpltc 01'11\·). Bo Christensen. Dorthe Bartels, Leir WcrhMg og
Vinde Jansen.

I 1}5: vil kaiaklldvalgct gcrnc ha\'c Cll kajakroL'hd i hestyrelsen. og har hcslllllCI al inJslille Viheke
Jan.'en li I ppslL'n.

K;ljaklldvalgL't
IO

Mere om roprotokollen ........ .
Lars beskrev på udmærket vis, i sidste nummer af hladet. problemerne med roprotokollen.
Naturligvis kan vi rrøve at løse problemerne, men det kan måske også være pa sin plads at overveje
et øjeblik, hvorfor vi i det hele taget fØrer roprotokol.
Jeg har faktisk hørt fem versioner indtil nu:

l) Fordi det skal registreres hvor en båd er taget hen og med hvilke personer. således at der kan
iværksættes en eftersøgning nar båden udebliver efter det tidspunkt, der står i roprotokollen.
2) Fordi de pårørende skal underrettes, nar en båd er gået taht med sit mandskab.
~)

Fordi det er rart at kunne se, hvem der er på vandet, hvis man har en halv roaftale.

4) Fordi der skal laves en statistik, således at man, når sæsonen er slut, kan se h vor langt hver
enkelt har roet.
5) Fordi der skal laves en statistik, således at man kan se hvor langt hver håd har roet.

Hvad de første tre punkter angår, dækkes de udmærket af en papirbaseret roprotokol. Det er ikke
nødvendigt at gemme siderne, for når en båd er kommet ind, er det historie.
Hvad angår Lars' forslag om frivillige til at føre en papirbaseret rostatistik, kan man jo vende det
om og sige. at de som er interesserede i en statistik kan jo bare selv lave sig en. Enten en
individuel, ved at man skJiver ned i sin lommebog, hvor langt man nu har roet den dag eller en
kollektiv, ved at man samler roprotokollerne sammen.
Selvom man beslutter at ofre yderligere ressourcer pil den elektroniske roprotokol. tvivler jeg på at
den kommer til at virke efter hensigten.
Problemet er simpelthen, at der på tirsdag-torsdage er 50 der gerne vil ud at ro og kun et lastntur.
Selvom hver kun hruger et halvt minut på at skrive sig ind, tager det stndigvæk en halv time inden
alle er igennem nåleøjet.
En løsning er naturligvis at vi indretter vores fllvaner efter EDB-systemet.

Med venlig hilsen
Ole Kamnwrsg.'lrd
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KREDSEN:

Langtursnålen

FORMANDSMØDE

på tide at se, om der ikke blandt klubbens

Da langturssæsonen

DU

er overstået, er det

seje er nogle, der har gjort sig fortjent til
langtursnålen.

Hvert år samles klubformændene for alle
kredsens klubber for at debattere et udvalgt
tema.

En, der der gjort en indsats for at uddanne
nye langtursroere og styrmænd, har haft
langtursstyrmandsret i over 5 år, har roet
mindst 3 ture af 1 uges varighed og mindst
15 ture med overnatning i telt og en distance på over 30 km inden for 5 år og
iøvrigt har ry for al være en god og ansvarsbevidst lang!UfSStyrmand

Kassereren og den rochef, der er særlig
berørt af årets tema, er også inviteret til at
deltage i debatten.
Årets tema er

MOTIONSRONING

Den pågældende har ikke været straffet for
overtrædelse af langtursreglementet .

Formandsmødet afholdes fredag d. 4. november, og formanden, kasseren og motionsrochefen fra din klub er allerede inviteret. Mind dem lige om at komme, så
debalten kan blive s~ omfattende som

Tal med din langtursrochef om del, hvis du
kender en, der fortjener DFfR's langtursnål
som påskønnelse for sit arbejde for lang-

lursroningen .

muligt.

kets roer 1994
(

X-MAS RACE

KØ8~HA VNSIQU:DSEN

Hvem skal være "årets roer" i Københavnskredsen ? Ethvert medlem af en af
kredsens klubber kan indstilles. Det er et
kravat vedkommende skal være bredt
kendt og have gjort sig bemærket i kredsen.

Nu har den første julepynt h<engt i butikkerne i en måned, reklamerne (or højtidens
mere kommercielle afsnit er ved at komme
op i omdrejninger og de første brækfornemmelser ved at se dødsyge nisser overalt
er ved at vise sig. SÅ HUSK, AT DER
ER HÅB FORUDE !!!:

Skriv roerens navn, klub og begrundelsen
for indstillingen. dit eget navn Som indstiller og indsend inden 1.2.1995 til

Der afholdes X-MAS RACE j ergometerroning lørdag d. 17. december kl. 0900 i

DSR.

Kredsformand Karen Stahlschmidt
Bemstorffsvej 65

Tilmelding gerne straks og senest
14.12.1994 til en af nedenstående

2900 Hellerup

fra kredsens kaproningsudvalg:
Kredsbestyrelsens beslutning bekendtgøres
på kIedsgeoeral forsamlingen den 24. febru-

Lillian Bruhn
: 44 44 21 92
Mette Bacher
: 44 44 55 57
Kasper Haagensen : 42 85 04 93

ar 1995.
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Ekstraordinær generalforsamling
l

Danske Studenters Roklub
1994
Tirsdag den 29 november kl. 20.00

l

DSR

Som det fremgår andet sted i bladet er der blevet stillet forslag til vedtægtsændring af
bestyrelsen til behandling på den ordinære generalforsamling. Ifølge paragraf 11 i DSR's love
kræver en vedtagelse af lovændringer at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller
repræsenteret ved den ordinære generalforsamling.
Hvis dette ikke er tilfældet skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Derfor denne indkaldelse.

Dagsorden ing. DSRs love:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
IO)
11)
12)
13)
14)
15)

Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af sekretær
Valg af materielforvalter
Valg af kaproningschef
Valg af instnJktionsrochef
Valg af motionsrochef
Valg af langtursrochef
Valg af husforvalter
Valg af to revisorer
Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
Særlige forslag
Eventuelt
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Det var svært at komme syd for Køge
- en beretning fra langturen Prag - Dresden
Det begyndte ellers så godt. Ganske vist var det oprindelige langtUfsarrangement Prag - Swinoucjc
blevet aflyst pga. manglende tilslutning, men en mindre gruppe DSR-medlernmer - Birgitte Bruun,
Charlotte Ringius, Torben Bonde. Niels Marker, Christian Pedersen, Lars B. Hansen og
undertegnede - vilJe ikke give op så let og planlagde derfor en korlere tur på godt en uge på
strækningen Prag - Dresden. Vi havde lejet en bådtrlliler i Hellerup Roklub og en Ford Mondeo til
at trække den. og onsdag formiddag d. 20. juli drog vi sydpå med "Freja" og cn kajak.
Efter en times kørsel. hvor vi var nået til køgeegnen, Vi\.[ der noget der sagde "KLONK". "Det lØd,
som om vi tabte gearkassen", sagde Niels, og vi kunne konstatere, at bilen efterlod en Låge af olie
efter sig. Parkeret på nødsporet kunne vi konstatere, at gearkassen var revnel og lækkede olie. Vi
mAtte tilkalde Falck, der efter en rum ventetid slæbte bil og trailer til Ford i Lyngby, hvor bilen var
købt. Da vi ankom denil var kJ. ca. 15.30, og de ansatte var ved at gå hjem. Vi måtte nedslåede
konstatere, al det ville Lage flere dage at få skiftet gearkassen. og udlejningsselskabet havde ikke
flere biler med hængeruæk. Konturerne af en aflyst tUf tegnede sig. Heldigvis kom den lokale Fordchef på banen, og han besluttede, at vi lånte en tilsvarende Mondeo af dem. En medarbejder måtte
pænt aflevere $in bil.
Under opholdet havde vi konstateret, at del ene IralIerdæk tabte luft. Ford mente. efter at have
pumpet det, at det holdt trykket, men for en sikkerheds skyld lånte vi værkførerens reseI"ehjul.
Således var vi kl. ca. 17.30 klar Lil igen at ru lle sydpå.

Efter endnu ca. cn times kørsel begyndte forbipa.·;;serende at gøre tegn lil os. Dækket på traileren!
Ganske rigtigt, dækket havde tabt luften, og der var faktisk ikke meget tilhage af det. Da vi nu
havde lidt halvLravlt med al nå færgen, målte vi foretage et hjulskift i et noget. der lignede formel
l-tempo.
Det var jo en lidt kedelig start på turen, men det kunne have været værre: Hvis vore uheld var sket
i Østty~kland, havde det været noget mere besværligt at få tingene ordnet.

Vi nåede færgen og var ud på natten nået ned nord for Dresden efter nogle tImers skrumplen på de
~n decideret overnatning
llndervejs, men da vi var ca. 6 timer forsinket, nøjedes vi med nogle fA t_mers sØvn i vejkanten.
rnden ankomsten til Prag gav vi os tid Lil et kort besøg i den tidlige Koncentrationslejr
Theresie nstad t.

ikke imponerende ØSllyske motorveje. Vi havde oprindeligt planlagt

Omkring kl.14 nåede vi frem til roklubben Bohernians, hvor vi håbede på al kunne have base de
næste dage. Vi havde forgæves forsøgt at ringe klubben op inden vi rejste hjemmefra, så vi var
spændte på, om vi kunne bo der. Det var lidt et problem at finde nogen, der kunne tale udenlandsk.
men det lykkedes os at få lov at slå vore telte op på græsplænen og benytte deres badefaciliteter.
EJlers havde vi kunnet bo på det pensionat, der var tilknyttet klubben, men det kostede noget i
retning af 200,- Dkr. pr. næse pr. nat, så vi foretrak teltene.
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Bohemians, der ligger ca. 5 km fra Prags centrum på den østre flodbred i bydelen Branik, er en Slor
klub. To etager bådhal - en for scullere og en for kajakker. Der var dog en bemærkelsesværdig
mangel på aktivitet i klubben - der var kun ganske få mennesker i klubben de dage, vi var der, og
det lykkedes os pga. kommunikations-vanskelighederne aldrig at komme i snak med nogen af dem de viste i øvrigt ingen interesse for, hvad vi var der for.
De følgende dage gjorde vi så Prag. Vi havde ikke tid til den store fordybelse, men fik selvfølgelig
set borgområdet, Karlsbroen og omrlidet omkring det gamle rådhus. Prag myldrede som altid med
turister, men er heldigvis ikke blevet spoleret af alt for mange lysreklamer, McDonalds'er m.V.
(endnu ?).
Vi nåede også at få god mad (og godt øl). Pris-nivauet er steget siden jeg var der i '91, men det
stadig ret billigt at spise.
Søndag formiddag startede vi så vores rotur nordpå. Vi havde forgæves forsøgt at få fat i detaljerede
kOrl over floden. men uden held. En mand fra roklubben mente at vide, at der var tre sluser på turen
gennem Prag, så vi turde ikke fastlægge en alt for lang dagsrejse. da vi ikke vidste, hvor lang tid
det tog at passere sI userne.
Turen var planlagt sådan. at der var et hold, der roede. og et, der blev på land og sØrgede pakning
af bil. indkøb. indkvartering på campingplads samt opsamling af båd.

Birgitte og Torben pJ vej gennem Prag
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Den første dag roede vi ca. 30 km, hvor de: ganske rigtigt var tre sluser gennem Prag. Den første
kan man se lidt syd for Karlsbroen.
Vi nåede til Roztoky, hvor vi parkerede båren ved slusen og slog lejr på en græsmark i nærheden.
Vi satsede på, at vi kunne slå teltene op de~, selvom vi ikke var sikre på, at det var tilladt at slå
lejr uden for campingpladserne. Da vi havre fortæret vores pasta med kødsovs og fejret Birgittes
fødselsdag med (tjekkisk) champagne, begYldte vi at slå teltene op, da det mørknede. Netop da vi
havde lagt os i soveposerne, dukkede politie: op. "No camp", sagde de, formentlig henledt på vores
tilstedeværelse af en af de få, der havde passeret forbi vores lejr. Så var der ikke andet at gøre end
at pakke tingene sammen og kØre tilbage til roklubben i Prag og overnatte der en enkelt gang. At
forsøge at linde en campingplads i omegnen ved midnatstide ville ikke være praktisk.
Næste morgen måtte landholdet så kØre bådholdet ud til slusen, hvor båden blev efterladt, så de
kunne komme videre på færden, hvorefter landholdet igen kørte til Prag for at hente Christian og
Lars H., der ankom med tog til Prag ved m.ddagstid. Derefter kørte landholdet til Melnik, en lidt
større by ca. 40 km nord for Prag, hvor Moldau løber ud i Elben. Vi havde aftalt at mødes ved den
første af byens broer. Efter at have indkvaæret os på byens campingplads fandt vi båd holdet ved
byens roklub lige ved siden af broen. Der kunne vi lade båden overnatte, så vi var fri for at
transportere den til campingpladsen.
Denne roklub brugte sjovt nok årer magen LI vores, dvs. med blå årebladc.
Det var mindst lige så
hoppe i floden og køle
noget småt med strand
Varmen medførte også
tør for vand undervejs,
var noget dehydrerede,

varmt i Tjekkiet som i Danmark. Det udløste naturligvis en stor lyst til at
af, men vi holdt os i skindet pga. det forurenede vand. Desværre er det jo
og hav på de kanter. (Også) på det område er vi danskere privilegerede.
et stort behov for medbragt vand til dem, der roede. Et bådehold var løbet
selvom vi syntes, de var blevet vel forsynet med adskillige flasker, så de
da de blev modtaget af landholdet efter dagens strabadser.

Om tirsdagen nåede vi til Litomerice. Roturen gennem det nordlige Tjekkiet var generelt præget af
mangel på visuelle oplevelser. Der virkede generelt lidt øde - der var hist og her div. industri, hvoraf
en del syntes at være lukket. På lange stræk var det svært at se, hvad der befandt sig bag de
græsbevoksede skråninger ned til noden, ~en det virkede ikke som om, der var den store
menneskelige aktivitet. Floden bar præg af ~n helt manglende anvendelse til rekreative formål ingen fritidsbade, ingen campingpladser ned til noden. Folk badede i !loden - trods dennes givetvis
store forurening. Først i Decin så vi en st,x græsplæne ned til floden, hvor der endog var en
vandski bane.
På campingpladsen Brozany ved Litornerice lavde vi en begivenhedsrig aften. Undervejs Lil vores
plads med bådene lykkedes det os - da campingpladser generelt ikke er så velegnede at svinge rundt
med en trailer med bad på - at skramme en Mazda tilhørende en Ossie. Han blev ret ophidset, men
faldt til ro, da det nødvendige arbejde med fcrsikringspapirerne var overstået. Lige over for os var
der en gruppe yngre, kraftigt øldrikkende Ossier, der underholdt de nærliggende campister med
musik fra en bilstereo på fuldt knald. Vi fik H vide, at de i flere dage havde larmet sådan til langt
ud på natten. De øvrige havde forgæves klage: tillejrledelsen. Vi var ret trætle, så vi var ikke særlig
villige til at stå model til del Da den omtalte gruppe ikke just var tiltalende typer, var det næppe
nogen god id~ selv at brokke sig til dem. Efter at vi gentagne gange havde klaget til den unge mand,
der ene mand passede pladsen om aftenen, blev de med forstærkning fra politiet smidt ud. Vores
anseelse blandt de Øvrige steg betragteligt - cgså hos ham, hvis bil vi havde skrammet.
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Da vi pga. de sluser. vi måtte tage højde for undervejs uden at vide. hvor mange der var, ikke kunne
tilbagelægge så store dagsrejser, kunne vi se, al vi vanskeligt kunne nå Dresden. Vi besluttede derfor
at kØre et stykke nordpå. således at vi kunne nå at ro på hele den tyske slrækning . som vi håbede
var mere interessant end den tjekkiske.
Vi kørte derfor til Decin og roede videre derfra. Som vi havde håbet, var ruten også mere
interessant derfra. Nu begyndte det "sachsiske Schweiz" med sine charmerende små byer neden for
klippeskrænteme langs floden. Talrige små færger gik i fast rutefart over floden, og SLOre
hjuldampere gled op og ned langs floden.
l Konigstein var der bekvemt nole en campingplads ned lil vandet. således at vi kunne lade bådene
blive liggende i strandkanten .

Fredag nåede vi så Dresden, hvor endemålet var Dresdner Ruderverein i byens sydvestlige udkant;
en roklub, der tidligere har haft besØg fra DSR. Her kunne vi overnatte mod beæ.Eng af 7,5 DM pr.
mand. et belØb, der jo ikke ruinerede os. Vi var i øvrige ikke klubbens eneste gæsLer - en hollænder
i kajak var på vej hjem til Holland ad floder og kanaler; han var også starlet i Prag. En lidt længere
langlur end vores !
Fredag afLCn nåede vi så at se lidt af Dresden, der jo blev næsten total! ødelagt af allieret bombning
i krigens slutning. Kongesloltet står dog tilbage . og man er ved at genopbygge katedralen (hvis man
er interesseret. kan man bidrage til genopbygningen ved al "adoptere" en sten).
Lørdag morgen startede vi så hjemturen - Lars H. og Birgiue med Log, vi andre i bilen. Vi var
heldige og kom med en tidligere færge end vi havde reserveret, og allerede ved midnatstide var vi
liden uheld på hjemvejen lilbage i DSR.
Der er muligvis nogen, der vil hævde, at det ikke er rigtig Janglursroning, når ikke alle ror hele
Liden. Hertil er at sige. at det er betingelsen for at lave ture i områder, hvor man ikke bare kan
overnatte på en mark ved floden og der ikke er campingpladser ved floden . Jeg tror, at der i
fremtiden vi) blive flere af den slags ture . l øvrigt vil det lil sådanne lure være en Slor fordel, om
klubben anskaffede en bekvem trailer til eeJl eller to både.

Lars Bundestn
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Skov

Arrangør

DSR-kJubmester

Rude Skov

OK øst

13111

Gtlsehus

Ravnsholl

*** DSR .. **

13/11

Jættemil

Gribskov Mårum

OK 73

27111

Gåsehus

Ravl/sholt

*** DSR ***

/8112

Julekispus

Ravnsholt

*** DSR *..

Dato

16/11

1

I

ITi1meldin g:

Gåsehusløb:

Mødelidspunkt: 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)
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Det viste sig at være et fortrinligt udgangspunkt for en god tur, at deltagerne kom fra
så mange forskellige klubber, og med så forskellige forudsætninger. Om i kke andet
giver en så sammensat gruppe basis for udvekslinger af meninger og synspunkter om
alt mellem hinunel og jord, men selvfølgelig først og fremmest om roning. På denne
tur var det helt store diskussionsemne på et næsten hvilket som helst tidspunkt af
døgnet, hvordan man skifter i en båd. Mens ca. 50 pet. af holdet, anført af et
tenunelig højtråbende kontingent roere fra Ishøj, ivrigt forfægtede synspunktet om,
at man skifter ved at styrmanden går for og overtager etterens plads, fastholdt den
anden halvdel hårdnakket, at den rigtige metode naturligvis da er den modsatte.
Nogen enighed om spørgsmålet lykkedes det aldrig at komme frem til. Til gengæld
var der almindelig konsensus om at afvise en visionær deltagers ide om al udskifte
D. F. f. R.-dannebrogsflagene med de blå Europaflag med de 12 gule stjerner, nu da
Unionen er en kendsgerning. Men del har jo altid været sværl at være forud for sin
tid ...
Alt i alt var der tale om en i sjælden grad vellykket tur. Det var den enslydende
konklusion fra såvel debutanterne som de veteraner, der forlængst havde glemt,
hvornår de var på langtur for første gang. De små friktioner, der nærmest er
uundgåelige, når 18 vidt forskellige individer forpligter sig til at være sanunen døgnet
rundt i en uge, og være afhængige af hinanden, slap heller ikke vi for, men del var
for småting at regne i forhold til turens store menneskelige udbytte, og de mange nye
kontakter, der blev etableret. Derfor var der da også almindelig enighed om at
pålægge turledeme at arrangere flere ture, og for os, der var med for første gang, er
der ingen tvivl: langtursroning er kommet for at blive!

Søren Møller Christensen

Artiklen har tidligere været bragt i RONING.

Foto: Leif Hansen, Skovshoved ROklub.
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Hvad f ..... skal vi NU ... ?.
Nu er der sikkert mange medlemmer. der tænker: Hvad f. .... skal vi NU vide om kaproning?
Er det ikke nok, at klubbladet hele sommeren igennem har været fyldt med anikltr om
kaproning fra nær og fjern? Jo. deri vil jeg til dels give jer ret l Men kapromng er jo trods
alt klubbens primære ansigt udadtil. Jeg skal derfor love. at denne leder ikke udelukkende
handler om kaproning.
Et kort resume af kaproningssæsonen 1994 gaven "rigtig" verdensmester ved T~omas
Poulsens deltagelse i letvægtsfireren. Vi fik 2 "ungdoms" verdensmestre ved Henrik Jensen
og Thomas Ebert i letvægtsdobbeltfirer. Derudover havde vi to roere i finalerne til VM. hvor
i alt II DSR-roere var blevet udtaget. Ved Danmarksmesterskaberne på Bagsværd Sø sikrede
DSR sig 7 titler der iblandt otteren. Alt i alt en sæson. som vi sagtens kan være bekendt.
Kaproning har det særpræg, at inden den ene sæson er færdig. er man faktisk allerede i gang
med den næste. Jeg vil vædde med. at det meste fuldemandssnak til DM-festen i år. der i
øvrigt var et brag af en fest, drejede sig om: "Hvad skal du så ro til næste år?" Kaproere har
kviksølv i et vist sted! Allerede nu er vintertræningen ufortrødent gået i gang. Kun 14 dage
efter at sæsonens sidste regatta var afholdt, begyndte kaproerne at råbe op om træningstider.
nye både m.v. Det er nok kun dem, der har prøvet det. der kan forstå den vilje og det
tidsforbrug. der ligger bag.
Klubben har i øjeblikket ca. 30 fuldtidskaproere. Vi har ansat en ny træner. Carsten Hilssing.
og vi leder med lys og lygte efter en afløser til Ullik Larsen. der ligesom Jens Christian
Pørneki også har ønsket at hellige sig studierne.
Er der roere, der har fået lyst til at træne vintertræning, bedes de kontakte vore uænere
Carsten Hassing. Ulrik Larsen eller Torben "Gustav" Knudsen. Der vil som oftest være en
af de herrer til stede hverdagsaftenerne i træningslokalet. Trænerne vil så finde en ledig plads
i programmet alt efter hvilke mål og ambitionsniveau. du har. Udover vore fuldtidskiiproere
findes et støt stigende antal roere. der ønsker at træne effektivt flere gange om ugen uden
at nødvendigvis at dyrke "rigtig" kaproning.
Bestyrelsen føler. at der i DSR er et behov for "noget" træning/roning, der er mere end at
ro til Skovshoved for at spise is og derefter ro tilbage igen. Dette behov. mener jeg. bør løse,
II1denfor Motion+. Sannfundet har gennem de seneste år set et stigende behov for at dyrke
effektiv motion i den hos befolkningen ellers så sparsomme fritid. Dette behov skal VI være
med til at dække i DSR. Under hvilke rammer og vilkår Motion+ projektet skal drives videre
overvejes i skrivende stund. Men indtil videre tager Gustav sig af de interesserede. kg hm
hØjt og helligt lovet Gustav ikke at gøre yderligere reklame for Motion+ i bladet. idet han
allerede nu mener. at han har rigeligt at se til. Så dette er hermed ikke gjort
Jeg vil foreslå, at Motion+ bliver taget op som et emne på førstkommende medlemsmøde.
således at projektet bliver tilnærmet mest muligt til medlemmernes ønsker og behov.
Jørgen Blom

3

Thomas Poulsen og Lene Andersson havde besluttet sig for en fiks lille mix-double
i letvægts dobbelt-sculler. Modstanderne fra Middelfart havde åbenbart mix-doublet
for meget, for årsagen til deres afmelding skyldtes en glædelig begivenhed hos den
kvindelige pan til næste forår - hvor partneren i dobbelt-sculler siges, at have været
årsagen til, at parret måtte trække sig fra løbet. - Summasummarum: EL nemt
Forbundsmesterskab til Thomas og Lene.
Rie Sørensen og Stinne Petersen samt Mette Bloch og Lene Andersson var DSRs
næste bud på et Darunarksmesterskab. I fjor vandt Lene og Mette mesterskabet i
suveræn stil. I år fik damerne kam til deres hår. Lyngbys godt roende damer ville
have guldel i år - og fik det. Løbet blev noget af en gyser med DSR og Lyngby side
om side. Forskellen i mål var blot en luftkasse til Lyngbys fordel. Sørensen og
Petersen blev nr. 4.
Emilie Hasløv, roede sit sidste DM-løb som junior i sin første sæson. Otte deltagere
var tilmeldt i pigernes scullerløb, hvor Emilie kvalificerede sig legende let til finalen.
Der var ikke meget at gøre over for årets VM-bronzevinder fra Nykøbing Falster men
en fornem 2. plads blev det til for Emilie.
Anders Brems og Allan Væverskov, kvalificerede sig begge til finalen i herrernes
letvægts-scullerløb. Også her var en top-tunet VM-bronzevinder til start. Denne fik
sig en sikker sejr. Anders Brems blev nr. 3, mens Allan Væverskov, der havde
imponeret flot ved at kvalificere sig til finalen ud af 14 deltagere, blev nr. 6.

DM i dobbelt-firer for 3. år i træk. Det var 2. år vi vandt mesterskabet uden kamp.
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X-MAS RACE
X-TRA LØB: X-MAS-MlX
Københavnskredsens kaproningsudvalg ind byder til årets sidste kaproning:

Mix dit eget hold (2 damer og 2 herrer) og
ro 4'SOOm = 2000 m

ERGOMETER X-MAS RACE
Der slulles af med gløgg og æbleskiver.

LØRDAG DEN 17. DECEMBER 1994
Tilmeldelsesfrist den 14.12.1994

KL. 9.00 - KL. CA. 14.00
Startgebyr 30,- kr.

I DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Vi er modtagelige for forslag til udskrivning
af nye løb.

Der roes i følgende klasser:
Piger 14 - 18 år
Damer 19 - 29 år
Damer letvægt 19 - 29 år
Damer 30 - 39 år
Damer 40 - 49 år
Damer 50 - 59 år
Damer 60 år og derover

Tilmelding og yderligere oplysninger Ilos
Lilian Bruhn 44 44 21 92
Melie Bacher 44 44 55 57
Kasper Haagensen 42 85 04 93

JULERONING

Drenge 14 - 18 år
Herrer 19 - 29 år
Herrer letvægt 19 - 29 år
Herrer 30 - 39 år
Herrer 40 - 49 år
Herrer 50 - 59 år
Herrer 60 år og derover

Søndag d. 18 december 1994 kl. 10.00 i
DSR
Medbring nissehue og varmt tøj.

Damer motion:

Vi roer en tur ind til Københavns havn , tager
evI. et smut rundt i kanalerne og ca. kl.
12.00 vil der i Nyhavn ved ankeret være en
varm gryderet, gløg og æbleskiver.

For roere, der ikke har deltaget i kaproning i

Tilmelding:

Motionsløb:

1994.
Senest d. 14. december

Herrer motion:
til Leif Hansen,
på TIf. 35 26 66 37

For roere, der ikke har deltaget i kaproning i
1994.

Kredsens Motions- og turudvalg

BESTYRELSESLØB:
Holdkap: 2 herrer og 2 damer, for dameklubber 3 damer,

4(3) • 500 m

= 2000 (1500)

m
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mesterskab, var der åbenbart ikke de!1 større rift om i år. Koturnen har før været, at
inrigger-kvinderne satsede hårdt, idet man mødte til start både i 2-åres og 4-åres
inrigger. Det blev derfor altid et opgør med næsten de samme mandskaber. I fjor var
Hanelog Siggaard uhyggeligt tæt på mesterskabet, som Assens dog tog sig af. 1 år
fik vores kvinder medaljerne uden at have roet om det. Ak, ja' Det må derfor
formodes, at der fremover bør satses på deltagelse i 4-åres inrigger istedet. Her er der
altid mange deltagere og konkurrencen er benhård l Sidst, DSR triumferede i damernes
inrigger-løb var på Haderslev Dam i 1992, hvor vi både vandt 2-åres og 4-åres samt
langdistancen ti llige med!
Camilla Riff-Alexandersen ville atter i år prØve lykken i kvindernes single-sculler
mod overmagten, Danmarks nye verdensmester, Trine Hansen fra Sorø. I finalen
mødte 5 kvinder til start, hvor Camilla blev nr. 4.
Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen, Morten Tibian og Søren Aasmul, dannede
outsider-holdet, da herrernes firer uden styrmand løb af stabelen. I rior tog Lyngby
sig af mesterskabet, og var vel nok også favorit i år - men vores drenge ville det
anderledes. DS R, der mest har markeret sig indenfor to-åres roning, kan nu åbenbart
også magte at ro en-åres både. Danmarksmesterskabet i firer uden styrmand gik
nemlig til DSR - mens Lyngby og Roforeningen KVIK skuffende måtte se sig henvist
til de sekundære pladser.

Gulddrengene fra Nations Cup blev Forbundsmestre i letvægts dobbelt-sculler.
16

Hvem arrangerer?
Jeg gør, - blandt andre. Jeg arrangerer motionsture i Sverige et par gange om året. Jeg
er almindeligt medlem. Startede i KVIK som 12-mig (1953) Blev medlem i DSR
(1964). Var træner i mange år (1970 til midt i firseme). Bedrev kaproningsgymnastik.
der udviklede sig til den gyrnnastikmenage, vi har i dag.
Det var jo meget hyggeligt for kaproerne, at ha' nogle velmotiverede motioniqer med
til træningen -det ga' selvtillid I Det samme gjaldt træningsweekenderne.
Prøvede at få indført begrebet "halvtidskaproere" (motionister, der trænede 4 gange
om ugen) - det var der mange, der fik glæde af, men det blev aldrig accepteret - det
glæder mig, at tiderne har ændret sig I
Det med at organisere og ta' initiativer har jeg så bare fortsat med.
Vi er mange - og bliver tilsyneladende uendeligt mange flere i DSR. Fornemmelsen
af at drukne i mængden stiger. Det gælder for alle - nye som gamle - om at få skabt
kontakter og holde fast. Lave roaftaler, langture, skiture, fællesture, gå i barudvalg og
lign.
På den sidste tur, jeg var med til at arrangere, var der ca. 50 med. Det gik godt, men
det er svært at "nå rundt om alle".
Derfor er der nogle, der bliver skuffet over begrænsningen på den akruelle tur i januar
- skuffede over, at der ikke er plads til dem selv.
Den nåede aldrig frem i bladet - en uge på opslagstavlen, så var den overtegnet
Ka' jeg ikke være ligeglad? Joh .... men jeg har det skidt alligevel. Alle er enige om,
at der skal være begrænset deltagerantal - bare der er plads til dem selv. Jeg ville
ønske, der var flere. der vil ta' initiativer - til glæde for mig og alle de andre.
Det er let og sjovt - PRØV SELV

I

Asbjørn Torp

PS. I øvrigt snakker Bo Christensen og jeg om at arrangere en idrætshøjskoleweekend
i foråret - der sku' så være plads til alle interesserede - men det kornmer i bladet
senere.
7

Med hensyn til den anden konstellation, skulle det stærkest mulige hold
sammensættes. Mette Bloch og Lene Andersson dannede grundstammen mens der
skulle roes om de to tiloversblevne pladser.
Dette skete en dejlig eftersommeraften på Bagsværd Sø, hvor de piger, der har roet
kaproning for DSR hele året, skulle ro udtagelsesløb i single-sculler. Her viste
Camilla Riff og Rie sig stærkest. Hvor meget dobbelt-firer mandskabet fik roet
sammen inden DM, vides ikke, men selve DM-løbet blev noget af en gyser. De evige
rivaler fra Lyngby Dameroklub, viste sig nemlig meget stærkt roende. LDR og DSR
lå side om side hele løbet igennem' På de første 1000 meter, var det DSR, der førte
med ganske få hundrededele - dernæst overtog LDR "føringen". Forskellen j mål faldt
ud ti l Lyngbys fordel med sølle 2 hundrededele af et sekund!
Anders Brems, Søren Aasmul, Morten Tibian, Jesper Engelbrecht, Henning Juul
Hansen, Jesper Hattel, Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen og cox Anne
Kathrine Secher, var vort bud på årets DM j otter. Vi var storfavoritter i løbet - og
hvorfor nu det? Fordi vi kunne stille med et toptrimmet og tungt mandskab i forhold
til de øvrige klubber, der for det meste har letvægtsfolk i besætningen. Endelig nåede
vores herrer da også at komme ud og ro en del sarrunen inden DM løb af stabelen.
Der var da heller ingen tvivl i finalen, som DSR satte sig på fra start til mål.
Darunarksrnesterskab i otter for tredje år i træk til DSR.
Mette Bacher

For 3.år i træk blev DSR Danmarksmestre i otter.
18

Tour de Rugen '94
Lige siden 1169, hvor Absalon og Valdemar I den store erobrede vendernes borg på
Kap Arkona og ødelagde statuen af guddommen Svantevit med de fire hoveder, har
Danmark haft stolte historiske traditioner på øen RUgen i østersøen. Det var vi 18
roere fra de københavnske klubber, der gjorde vores bedste for at leve op til, omend
på lidt mere fredelig vis, da vi midt i juli tilbagelagde de 200 kilometer rundt om
Tysklands største ø på seks dage.
Der var tale om en kredstur i en meget bogstavelig forstand, eftersom vi
repræsenterede ikke færre end 12 forskellige klubber, heraf oven i købet en enkelt fra
Fyn. Også når det gjaldt den ro-mæssige erfaring, var der tale om et meget spredt felt.
Ancenruteteten strakte sig fra to måneder til mere end 25 år, dog med en solid
overvægt af garvede langtursroere og -styrmænd.

Seks danske robåde med Dannebrog vajende.
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Det viste sig at være et fortrinligt udgangspunkt for en god tur, at deltagerne kom fra
så mange forskellige klubber, og med så forskellige forudsætninger. Om i kke andet
giver en så sammensat gruppe basis for udvekslinger af meninger og synspunkter om
alt mellem hinunel og jord, men selvfølgelig først og fremmest om roning. På denne
tur var det helt store diskussionsemne på et næsten hvilket som helst tidspunkt af
døgnet, hvordan man skifter i en båd. Mens ca. 50 pet. af holdet, anført af et
tenunelig højtråbende kontingent roere fra Ishøj, ivrigt forfægtede synspunktet om,
at man skifter ved at styrmanden går for og overtager etterens plads, fastholdt den
anden halvdel hårdnakket, at den rigtige metode naturligvis da er den modsatte.
Nogen enighed om spørgsmålet lykkedes det aldrig at komme frem til. Til gengæld
var der almindelig konsensus om at afvise en visionær deltagers ide om al udskifte
D. F. f. R.-dannebrogsflagene med de blå Europaflag med de 12 gule stjerner, nu da
Unionen er en kendsgerning. Men del har jo altid været sværl at være forud for sin
tid ...
Alt i alt var der tale om en i sjælden grad vellykket tur. Det var den enslydende
konklusion fra såvel debutanterne som de veteraner, der forlængst havde glemt,
hvornår de var på langtur for første gang. De små friktioner, der nærmest er
uundgåelige, når 18 vidt forskellige individer forpligter sig til at være sanunen døgnet
rundt i en uge, og være afhængige af hinanden, slap heller ikke vi for, men del var
for småting at regne i forhold til turens store menneskelige udbytte, og de mange nye
kontakter, der blev etableret. Derfor var der da også almindelig enighed om at
pålægge turledeme at arrangere flere ture, og for os, der var med for første gang, er
der ingen tvivl: langtursroning er kommet for at blive!

Søren Møller Christensen

Artiklen har tidligere været bragt i RONING.

Foto: Leif Hansen, Skovshoved ROklub.
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Hvad f ..... skal vi NU ... ?.
Nu er der sikkert mange medlemmer. der tænker: Hvad f. .... skal vi NU vide om kaproning?
Er det ikke nok, at klubbladet hele sommeren igennem har været fyldt med anikltr om
kaproning fra nær og fjern? Jo. deri vil jeg til dels give jer ret l Men kapromng er jo trods
alt klubbens primære ansigt udadtil. Jeg skal derfor love. at denne leder ikke udelukkende
handler om kaproning.
Et kort resume af kaproningssæsonen 1994 gaven "rigtig" verdensmester ved T~omas
Poulsens deltagelse i letvægtsfireren. Vi fik 2 "ungdoms" verdensmestre ved Henrik Jensen
og Thomas Ebert i letvægtsdobbeltfirer. Derudover havde vi to roere i finalerne til VM. hvor
i alt II DSR-roere var blevet udtaget. Ved Danmarksmesterskaberne på Bagsværd Sø sikrede
DSR sig 7 titler der iblandt otteren. Alt i alt en sæson. som vi sagtens kan være bekendt.
Kaproning har det særpræg, at inden den ene sæson er færdig. er man faktisk allerede i gang
med den næste. Jeg vil vædde med. at det meste fuldemandssnak til DM-festen i år. der i
øvrigt var et brag af en fest, drejede sig om: "Hvad skal du så ro til næste år?" Kaproere har
kviksølv i et vist sted! Allerede nu er vintertræningen ufortrødent gået i gang. Kun 14 dage
efter at sæsonens sidste regatta var afholdt, begyndte kaproerne at råbe op om træningstider.
nye både m.v. Det er nok kun dem, der har prøvet det. der kan forstå den vilje og det
tidsforbrug. der ligger bag.
Klubben har i øjeblikket ca. 30 fuldtidskaproere. Vi har ansat en ny træner. Carsten Hilssing.
og vi leder med lys og lygte efter en afløser til Ullik Larsen. der ligesom Jens Christian
Pørneki også har ønsket at hellige sig studierne.
Er der roere, der har fået lyst til at træne vintertræning, bedes de kontakte vore uænere
Carsten Hassing. Ulrik Larsen eller Torben "Gustav" Knudsen. Der vil som oftest være en
af de herrer til stede hverdagsaftenerne i træningslokalet. Trænerne vil så finde en ledig plads
i programmet alt efter hvilke mål og ambitionsniveau. du har. Udover vore fuldtidskiiproere
findes et støt stigende antal roere. der ønsker at træne effektivt flere gange om ugen uden
at nødvendigvis at dyrke "rigtig" kaproning.
Bestyrelsen føler. at der i DSR er et behov for "noget" træning/roning, der er mere end at
ro til Skovshoved for at spise is og derefter ro tilbage igen. Dette behov. mener jeg. bør løse,
II1denfor Motion+. Sannfundet har gennem de seneste år set et stigende behov for at dyrke
effektiv motion i den hos befolkningen ellers så sparsomme fritid. Dette behov skal VI være
med til at dække i DSR. Under hvilke rammer og vilkår Motion+ projektet skal drives videre
overvejes i skrivende stund. Men indtil videre tager Gustav sig af de interesserede. kg hm
hØjt og helligt lovet Gustav ikke at gøre yderligere reklame for Motion+ i bladet. idet han
allerede nu mener. at han har rigeligt at se til. Så dette er hermed ikke gjort
Jeg vil foreslå, at Motion+ bliver taget op som et emne på førstkommende medlemsmøde.
således at projektet bliver tilnærmet mest muligt til medlemmernes ønsker og behov.
Jørgen Blom

3

Thomas Poulsen og Lene Andersson havde besluttet sig for en fiks lille mix-double
i letvægts dobbelt-sculler. Modstanderne fra Middelfart havde åbenbart mix-doublet
for meget, for årsagen til deres afmelding skyldtes en glædelig begivenhed hos den
kvindelige pan til næste forår - hvor partneren i dobbelt-sculler siges, at have været
årsagen til, at parret måtte trække sig fra løbet. - Summasummarum: EL nemt
Forbundsmesterskab til Thomas og Lene.
Rie Sørensen og Stinne Petersen samt Mette Bloch og Lene Andersson var DSRs
næste bud på et Darunarksmesterskab. I fjor vandt Lene og Mette mesterskabet i
suveræn stil. I år fik damerne kam til deres hår. Lyngbys godt roende damer ville
have guldel i år - og fik det. Løbet blev noget af en gyser med DSR og Lyngby side
om side. Forskellen i mål var blot en luftkasse til Lyngbys fordel. Sørensen og
Petersen blev nr. 4.
Emilie Hasløv, roede sit sidste DM-løb som junior i sin første sæson. Otte deltagere
var tilmeldt i pigernes scullerløb, hvor Emilie kvalificerede sig legende let til finalen.
Der var ikke meget at gøre over for årets VM-bronzevinder fra Nykøbing Falster men
en fornem 2. plads blev det til for Emilie.
Anders Brems og Allan Væverskov, kvalificerede sig begge til finalen i herrernes
letvægts-scullerløb. Også her var en top-tunet VM-bronzevinder til start. Denne fik
sig en sikker sejr. Anders Brems blev nr. 3, mens Allan Væverskov, der havde
imponeret flot ved at kvalificere sig til finalen ud af 14 deltagere, blev nr. 6.

DM i dobbelt-firer for 3. år i træk. Det var 2. år vi vandt mesterskabet uden kamp.
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X-MAS RACE
X-TRA LØB: X-MAS-MlX
Københavnskredsens kaproningsudvalg ind byder til årets sidste kaproning:

Mix dit eget hold (2 damer og 2 herrer) og
ro 4'SOOm = 2000 m

ERGOMETER X-MAS RACE
Der slulles af med gløgg og æbleskiver.

LØRDAG DEN 17. DECEMBER 1994
Tilmeldelsesfrist den 14.12.1994

KL. 9.00 - KL. CA. 14.00
Startgebyr 30,- kr.

I DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Vi er modtagelige for forslag til udskrivning
af nye løb.

Der roes i følgende klasser:
Piger 14 - 18 år
Damer 19 - 29 år
Damer letvægt 19 - 29 år
Damer 30 - 39 år
Damer 40 - 49 år
Damer 50 - 59 år
Damer 60 år og derover

Tilmelding og yderligere oplysninger Ilos
Lilian Bruhn 44 44 21 92
Melie Bacher 44 44 55 57
Kasper Haagensen 42 85 04 93

JULERONING

Drenge 14 - 18 år
Herrer 19 - 29 år
Herrer letvægt 19 - 29 år
Herrer 30 - 39 år
Herrer 40 - 49 år
Herrer 50 - 59 år
Herrer 60 år og derover

Søndag d. 18 december 1994 kl. 10.00 i
DSR
Medbring nissehue og varmt tøj.

Damer motion:

Vi roer en tur ind til Københavns havn , tager
evI. et smut rundt i kanalerne og ca. kl.
12.00 vil der i Nyhavn ved ankeret være en
varm gryderet, gløg og æbleskiver.

For roere, der ikke har deltaget i kaproning i

Tilmelding:

Motionsløb:

1994.
Senest d. 14. december

Herrer motion:
til Leif Hansen,
på TIf. 35 26 66 37

For roere, der ikke har deltaget i kaproning i
1994.

Kredsens Motions- og turudvalg

BESTYRELSESLØB:
Holdkap: 2 herrer og 2 damer, for dameklubber 3 damer,

4(3) • 500 m

= 2000 (1500)

m
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mesterskab, var der åbenbart ikke de!1 større rift om i år. Koturnen har før været, at
inrigger-kvinderne satsede hårdt, idet man mødte til start både i 2-åres og 4-åres
inrigger. Det blev derfor altid et opgør med næsten de samme mandskaber. I fjor var
Hanelog Siggaard uhyggeligt tæt på mesterskabet, som Assens dog tog sig af. 1 år
fik vores kvinder medaljerne uden at have roet om det. Ak, ja' Det må derfor
formodes, at der fremover bør satses på deltagelse i 4-åres inrigger istedet. Her er der
altid mange deltagere og konkurrencen er benhård l Sidst, DSR triumferede i damernes
inrigger-løb var på Haderslev Dam i 1992, hvor vi både vandt 2-åres og 4-åres samt
langdistancen ti llige med!
Camilla Riff-Alexandersen ville atter i år prØve lykken i kvindernes single-sculler
mod overmagten, Danmarks nye verdensmester, Trine Hansen fra Sorø. I finalen
mødte 5 kvinder til start, hvor Camilla blev nr. 4.
Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen, Morten Tibian og Søren Aasmul, dannede
outsider-holdet, da herrernes firer uden styrmand løb af stabelen. I rior tog Lyngby
sig af mesterskabet, og var vel nok også favorit i år - men vores drenge ville det
anderledes. DS R, der mest har markeret sig indenfor to-åres roning, kan nu åbenbart
også magte at ro en-åres både. Danmarksmesterskabet i firer uden styrmand gik
nemlig til DSR - mens Lyngby og Roforeningen KVIK skuffende måtte se sig henvist
til de sekundære pladser.

Gulddrengene fra Nations Cup blev Forbundsmestre i letvægts dobbelt-sculler.
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Hvem arrangerer?
Jeg gør, - blandt andre. Jeg arrangerer motionsture i Sverige et par gange om året. Jeg
er almindeligt medlem. Startede i KVIK som 12-mig (1953) Blev medlem i DSR
(1964). Var træner i mange år (1970 til midt i firseme). Bedrev kaproningsgymnastik.
der udviklede sig til den gyrnnastikmenage, vi har i dag.
Det var jo meget hyggeligt for kaproerne, at ha' nogle velmotiverede motioniqer med
til træningen -det ga' selvtillid I Det samme gjaldt træningsweekenderne.
Prøvede at få indført begrebet "halvtidskaproere" (motionister, der trænede 4 gange
om ugen) - det var der mange, der fik glæde af, men det blev aldrig accepteret - det
glæder mig, at tiderne har ændret sig I
Det med at organisere og ta' initiativer har jeg så bare fortsat med.
Vi er mange - og bliver tilsyneladende uendeligt mange flere i DSR. Fornemmelsen
af at drukne i mængden stiger. Det gælder for alle - nye som gamle - om at få skabt
kontakter og holde fast. Lave roaftaler, langture, skiture, fællesture, gå i barudvalg og
lign.
På den sidste tur, jeg var med til at arrangere, var der ca. 50 med. Det gik godt, men
det er svært at "nå rundt om alle".
Derfor er der nogle, der bliver skuffet over begrænsningen på den akruelle tur i januar
- skuffede over, at der ikke er plads til dem selv.
Den nåede aldrig frem i bladet - en uge på opslagstavlen, så var den overtegnet
Ka' jeg ikke være ligeglad? Joh .... men jeg har det skidt alligevel. Alle er enige om,
at der skal være begrænset deltagerantal - bare der er plads til dem selv. Jeg ville
ønske, der var flere. der vil ta' initiativer - til glæde for mig og alle de andre.
Det er let og sjovt - PRØV SELV

I

Asbjørn Torp

PS. I øvrigt snakker Bo Christensen og jeg om at arrangere en idrætshøjskoleweekend
i foråret - der sku' så være plads til alle interesserede - men det kornmer i bladet
senere.
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Med hensyn til den anden konstellation, skulle det stærkest mulige hold
sammensættes. Mette Bloch og Lene Andersson dannede grundstammen mens der
skulle roes om de to tiloversblevne pladser.
Dette skete en dejlig eftersommeraften på Bagsværd Sø, hvor de piger, der har roet
kaproning for DSR hele året, skulle ro udtagelsesløb i single-sculler. Her viste
Camilla Riff og Rie sig stærkest. Hvor meget dobbelt-firer mandskabet fik roet
sammen inden DM, vides ikke, men selve DM-løbet blev noget af en gyser. De evige
rivaler fra Lyngby Dameroklub, viste sig nemlig meget stærkt roende. LDR og DSR
lå side om side hele løbet igennem' På de første 1000 meter, var det DSR, der førte
med ganske få hundrededele - dernæst overtog LDR "føringen". Forskellen j mål faldt
ud ti l Lyngbys fordel med sølle 2 hundrededele af et sekund!
Anders Brems, Søren Aasmul, Morten Tibian, Jesper Engelbrecht, Henning Juul
Hansen, Jesper Hattel, Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen og cox Anne
Kathrine Secher, var vort bud på årets DM j otter. Vi var storfavoritter i løbet - og
hvorfor nu det? Fordi vi kunne stille med et toptrimmet og tungt mandskab i forhold
til de øvrige klubber, der for det meste har letvægtsfolk i besætningen. Endelig nåede
vores herrer da også at komme ud og ro en del sarrunen inden DM løb af stabelen.
Der var da heller ingen tvivl i finalen, som DSR satte sig på fra start til mål.
Darunarksrnesterskab i otter for tredje år i træk til DSR.
Mette Bacher

For 3.år i træk blev DSR Danmarksmestre i otter.
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Tour de Rugen '94
Lige siden 1169, hvor Absalon og Valdemar I den store erobrede vendernes borg på
Kap Arkona og ødelagde statuen af guddommen Svantevit med de fire hoveder, har
Danmark haft stolte historiske traditioner på øen RUgen i østersøen. Det var vi 18
roere fra de københavnske klubber, der gjorde vores bedste for at leve op til, omend
på lidt mere fredelig vis, da vi midt i juli tilbagelagde de 200 kilometer rundt om
Tysklands største ø på seks dage.
Der var tale om en kredstur i en meget bogstavelig forstand, eftersom vi
repræsenterede ikke færre end 12 forskellige klubber, heraf oven i købet en enkelt fra
Fyn. Også når det gjaldt den ro-mæssige erfaring, var der tale om et meget spredt felt.
Ancenruteteten strakte sig fra to måneder til mere end 25 år, dog med en solid
overvægt af garvede langtursroere og -styrmænd.

Seks danske robåde med Dannebrog vajende.
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Orienteringsløb 1994
Arrangør

Løbstype

181/2

Julekispus

Ral'nshoU

,.,.,. DSR ,.,.01<

Tilmelding:

(14 dage før)

Johan FrydendahJ
Engbakken 27
2830 Virum

Redaktionen holder juleferie,
tidsfrist for indlæg til fØrste
blad i '95, vil deifor være
mandag d. 9. januar 1995.
l ønskes alle en god jul
samt el lykkebringende NYTÅR.

tlf. 38 17 62 52 (arb.)
42 85 86 05 (priv.)

