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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokOrl. Delle forefindes p~ kontorels dør i bade
hallen. Indbelalingen dækker de 3 førsle måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gral is prøvegange i klubben, 
inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvarlalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betallngsfrisl 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 kvarlal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, 117 og l/lO og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages var
sel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr, 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 66 
saml ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokonet, som posthIlset beholder 
(betalingsdelen) , Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen inle
resse gemme girokvilleringen, Kontingentopkrævnlngskorlene kan ikke anvendes til Ildmeldeise , idet meddelelser 
ikke kan anføres på disse, 

OBS I IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kon"ngentpligtlg, indiii gyldig 
udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes, Eksklusion vil først finde sted ved 

en restance svarende til Y, - 1 ~rs kontingent og restancen vit om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 



Aktivitetskalender 1997 

I Lørdag 8. februar 
I-

Ttrsdag 25. febmar 

fastelavnsfest 

Orienteringsrrwde om køkkenets økononu 

kj. 

k!. 

') 

20 

Lørdag I. marts Blat øje kj. 19.00 

Søndag 6. april 

Mandag 14. april 

Lørdag 19. april 

Standerhejsning 

lntrod ukrionsafte n 

Jntrofest 

kL 
kJ. 

kJ. 

? 

? 
') 

Tirsdag 6. maj Langtursaften 

Onsdag 14. maj J ntroduktion sa.fte n 

kl. 

k\. 
2030 I 

16.-19 maj Pinsetur 
L 

L Lørdag 14. JunI Fødselsdagsfest kj. ? 
Lardag 28. juni MIdsommerfest (afholdes SaJllJllen med Kvik) 

L"rrdag Juli Langtur til den stockholmske skærgård 
r-__ ~ ____________________ ~ ________________________ kl_. ____ .~ 

16.-17. august Kaninlangtur hl Nivå 

Uge JO JO. august Kan.indåb og -fest kJ. 
I Lørdag 20. sept. Høstfest kl 

Lørdag 25. akt Standersrrygrungsfest kj. 

Ny redaktion 

DSR-bladets ansvarshavende redaktør Lisbet Jensen har med udgangen af 1996 valgt at trække sig tTa 
bladredaktionen grundet travlhed med andre aktiviteter. Bladredaktionen består herefter p.t. af følgende 
personer. 

Lars Bundesen, ny ansvarshavende redaktør, ThomAS Krumholt og Nicls Holme. 

(Adresser og tlfnumre på den ny redaktion kan ses på bladets næstsidste side) 

Redaktionen vil gerne takke Lisbet for den store indsats, hun har gion for bladet i sin tid som redaktør. 

?I 
? 

? 

redaktionen "sser inde med en del billeder og disketter, d« er modtage, i forbindelse med Indlæg i blade' I 

Hvis du har atleveret billeder eller disketler og ønsker dem retur, bedes du kontakte redaktionen Ikke-
I afhentede billeder vil Ikke blive smIdt ud, men vil indgå i klubbens 1'1111edarkiv . 



I I 

Den stoTe succes fod sætteT 
"'øncllilgsmad e T stadet 1gen ! 

Del er nu en kendsgern 

ing al den I DSR så 
berømte Søndagsmad 

er startet Igen. 

Del for medlemmerne 

længe ventede øjeblik 

oprandt Søndag d. 12 

Januar. Mad entusI

asterne nærmesl 

kappedes om. al få lov 

al hjælpe Id med de 
praktiske forberedelser 

" 110 Ion-,,'n.,,~, blev '''d r" •• . S.nd~'1.m~ ... n ... t 
..... .n.ctIQ __ n al ""Ilrff r,,~k. ,iv~'fr 

Del var el fornøjeligt syn , at se hvorledes man ved fælles 

hjælp fik . vasket, skrællet , skrubbet, hakke. klippet, kogl . 

stegt . braset og flamberet de hlleJhgheden indkøbte råvarer. 

mens andre var yderst kreative med bordækningen Med 
denne grundige forberedelse og i disse fortryl lende rammer , 

b lev el overdådigt måltid Indtage!. Efter spisningen, bedst 

som man fornemmede al nu kunne der Ikke være mere en

ergi tilbage I de unge mennesker. oppede de sig endnu en

gang. ryddede af og log opvasken Man hyggede sig så 

gevald lgl al ingen havde lySI hl al gå hlem og mange blev 
og nød en kop mocca. mens man lod sig underholde af 
"Bryggeren" I kongevære isel Ja . del var en deJlig aften 



Instruktørkurser 1997 

Vi hilr bll'g for flere: medlemmer, ri"r v.1 indg<i i vores dyglige og itårdlarbeidende inslruklørSlab. Vi 
regne. Sladig mcd al fa mange ~alline" selvom vi også i ar må begrænse anlallel. Anlallel bliver dog 
,Ue uoverskueliglog vi vil igen i a' inlensivere ~.Iyringen af lilgangen, s~ledes al der ikke er flere 
kan,ner. gang merl in'.rru~lJoncn, end ,nSln,klor- 0g badkapaclCel kan magi e Derfor bliver 
IIlsrr"kløqobbel ell givende, udviklcnde og [lOsiliv aklivilel for alle, der synes om, al videreg've 
vo,es fanlasliske spOr! lil nye medlemme' 

For ni dellage, denne aklivilel kræves der rlog gennemførelse af vores mSlruklorkurslls 

Are" inSI,ukl",rkllrsu> vil som de fO'l:gåelllJe ~r være i IO dele 

• Dansk Forening fOl Rospons Modul A, hvor rOlagers reknlk og bådens fi,nh:rioner 
bliver gcnnemgåel af r idligere kaproningsr ræner jess Rasmussen. 

Lørdag den 22, og søndag den 23. marts 
C" . kr. ~ . IIIJ,17 JIU 

• DSRs egen gennemgang afundervisningsmeloder, fejlfmding/-rerning, insrruktion i 
DSR o In a. 

Lørdag den 12. april - Søndag den 13. april 
en . kj ') .ol) , 161)(} ocgge dnge 

Begge kurser e, nødvendige for ar kunne virke SOI11 inslruktor. Del endelige progr~m kommer ca IO 

lIger for kurse, ra instrukrions"dv~lgers opslagsl3vle. 

Optagelse,kravene er slyrmandsrer (lI! en brændende lyst til ar hjælpe med insrruktionen Hvis du 
ikke endnu ha" Slyrmandsrel. m~ du konrakte inSlruklionsrochefen (telf JM5 7324), så tinder v, e'l 
ordning 

Tilmelding skal ske senesl 14 dage før kurset på tilmeldingslisterne p~ instruktionsIldvalgets 
opslagstavle og er bindende. Kurserne er gratis og vi giver frokost. 

Vi invilerer samlidigl alle allerede uddannede insrruklorer til at deltage - i det omfang der er plads -
på begge eller dele af de IO kurser. 

mvh Instruktionsudvalget. 

5 
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Kam til CDWBDY-Fest i DSR 
Festudvalget arrangerer cowboyfest 

den 8. februar i DSH. 

Kravene til udklædningen er ikke de store, men 
hold for en god ordens skyld øje med 

opslagstavlen. 
VI SES!!! 

Orienteringsmøde om Køkkenets økonomi 

Pi DSRs generalforsamling a llno 1996 ble" der leJ~1 en del sr-m.!lsm~ll.'ectr"rende køkkeners økonomi 
Beslyrehen ,modegå, d,s~e foresp"'rgsler ved ar mdkalde ,i l er medlemsmooc dt n 25. Feb rullr \J. 20 i 
DSR Her VII køkkenets regnskab bhve gu.nemgier lIfformand Henning Ihsmussen og kasserer lohan 
Frydendahl Vel Mødl' 

Venlig Hilsen 
Beslyrdsen 



inviterer Iradilionen Iro laugel lil: 

CE MENT og KANINKUG LER. 
GOD M IJS IK 
DANS m.m. 

T! LfREDSSTlLLELSER 

Køb billetten i baren ind t n dtn 25. fe bruar. 
Pr is: 90 kr 

Mød op i blålloj eller hl~ øjne. 
Vand a ler rAr 1'1 bIa I øjt ved ind gangen. 

KUN FOR MEIJLE MM ER Af STYRMANDSLAlJGET 
(Nye medlemmer - 20 kr ved IMgJngenl) 

STYRMANDSLAUGET 1996/97 

--



Gudmund Schacks Mindefond 

Ved den Migt legaluddeling Ih Gudmund Schack~ Mindefond, der h ·cn ir i no"ember find er Sled i DSEt 
undel protekt ion af Hende~ Kongthge Højlled Pri!lsess.e BenedIkte og i overværelse: Jf en lang række 
honoratiores, modtog ThomaJ Ebt" i ir del legal, der uddeles ,i l en roer Anders Brems, der ~,dSle ~r 
modtog mmdelegalet, motiverede \I~lsel af Thom~~ f.bell som A,ets leJ!,almodl~ge r med de resullaler, '>Om 
Thomas. har opnået, bl.a verdensmeslerskiilb, IelvægHloer udcn styrmand og reserve til OL· fireren 

AJels øvrige legat modtagere v~r svømmeren Christian Bundgaard. der opnJedt guld ved handicap·OL. 
saml Knud Larsen, der hædredes for sin Ind~a,s I fr'hedslampc:n under ~sæuelse n. 

(/010 Lun Bmdestl!) 

Stillingsannonce 

IRedaktionsmedlemmer søges 

I 

Da rwa k'l ,oncn nu kun hestlr af Ire personer, jr o~enstAefld~ , søges 1 person, der syncs dCI kunne va'fC 
sp<rndende at værc med 111 atlavc bladel, enten vcd at s"nve anikier, ved lt hjælpe redakt ionelt med 
opsætning ~f hladet eller besge dele 

I

Kva li fikationer: \yst lil 81 skTlve ~mt gerne el vist kendskah lil tehlhelundling eller I~you l 

Hvis du lur lyst III al være med eller h~re vil høre nærmere, 5.å kontakl en aC os 

,Med venlig hilsen redaktionen 



Glimt fra generalforsamlingen 

Dtb.uen om, hyor ledC's k"-'bb-en B, ... aftuge! maler;elvtdltgehQ!del~ ~, prægede ~rels seneralforslm lo ng 
Oenne debal k~n eler læ~s mere om ,ndeuleds I bladet. Neden5lier.de shm l vise, I:dt ar, hvad der i Ov"SI 
roreg' lc ved stJ'\e,alfofSlmlingen 

-
Ole Ha/IS<'/! fik ""kll Papirkniven jnr 511J mDl/gUml:" IIIlbolj Jon, kl/l,lIOlge"lkCIJJfltl" 

(/010$ WJ"J 8""t/tulI) 

lOllm Molg()(lrd mn(hoc AJI,saroren!m jl/ (IIlHjdt "",d ~(Ib·, op' Qlokol/m 

, 



" 

Herbert Mafc/lJ b/f" IidlPa~m fil alfsmedl!:m af DST? gf/md.', si" numgelmg .. mdJms for /dubbe" 

S~jrsmil;ten bfl'v lildelt R,e SQrI'lI.<;eIl, SIII" II' A l'ili , jCn og Mene Mnlh, pUII, d,,'1' bl,,! - III' .J I VM I pre, 
"di" JlyrmCflld (Cltnvlllo T?lIIdnm, dcr cr dlt/l fjelde ptI ho/de/, !~I/' Ikke /listede pli 8e!/l:mIjOl'jlmdmGI!/I) 



GENERALFORSAMLINGEN 1996 
Der val 51 endnu en geIlCJ.lrorsamllng. OS den "ar lise sllanf;lru~le" OS ked('hg som de fore8~ende 
Delle blev . Iln de'lI()nl!rcret af de medlfflHl'ef der fyld IC del meste af slyngfJsluen mens de mdlc:omne 
forslas hle ... behandler 

Det er Ikke mTlt"SI , Il nlUen 1It:.1 IIsn, brus for dem dtl ons«er mdnydel~ p~ klub~n , !>are rord, 
seneralfOI!>.1rnhl'lgtTl er d'lhgl planlagt Der er en h~n mod medlenlmerne. og dCI er forSl~el igl hvis del 
skr:.tmrm:;r mange væl 

[)(:r er uhensiglStTlirs\,gt fOl klubben. '1 de Otl1t bes!urn1nser s~a l lrll:nes pi . It rUf SUlucUplJnkl hvOI 
alle er hlevtt Ir ælle, og hvor der Ikke længere koHl holdc~ konStruktivt dis~ussloncr På det IIdspunkl er 
ethvert indlæs fri ulcrSlolen bl()1 ll'1(!lzS som ~r (ors,amlongcn Crldnu scnere 

Generalforsamlongen Cl en bestullcnde forsamlInS og ,kh el forum for I~nge mOlloloser, OS den kan 
~s'ef15 goru mere elfek"" og konSlruktl~ Jeg har selv SIdder I en bestyrelse siden 1<)92. hvoI ", ogsJ. 
havde DSR li snende tr lsrande ind ril "i indforte folgende IO ring 

I) f:ormandens og k,aerCl'ens I>crelnms sendes ud ~1(f,"li81 SlImmen med mdkaldelsen, og ved 
gcocl.lfol$;lmlmsen ~.n medlemmemc SIliie evcntuelle op~larende spmssmSt 

I pr,ksis udsend~ ro,m.nden~ bererRing !.Oln "Beslyrelst ru berelnlns", 0\1 den er blor CSSe!1!.Vl fra 
møden:feUICrne i l.rel~ lob Summ, SUIl'nururn " 1' mCIS fOrmal'\(l!.· oS kasserer "le rcduce,es " I h0JSt 5· 
IO minUl ters opkla. ende o;p0'Svnl.l 

2) Besryrelsen ~rsz!lcr 1· 2 punk ler pi dagsordenen mcd &' CIS meSt pluænsende emncr Typisk er der 
emner som "Gene,al(orumhngens InPUI ril den nye I>cstyrclseR

, "o.sku\SlOn af arbejdsordntns", "K lubben I 
Ir 2001r, 'Synspun~ter om kanr,r.edriflen", "UdformnlnStn af n3;:SlC ;, rs resnsk~b· OS" V: mil kerer endda 
I dlg.~ordenen , al del kLin er :'I1alo:.$ lmlll I S minuller l illwen emne [n, lur Vi!C rCI "lsrrækkc\ ,S' og vi har 
f}ct ros fra forsamlrngen for del 

Diskussionerne er nylhSe Irods dell~s kone "~lighed Hl] har den nye bestyrelse rIl\lli,g~ed for ~I orlCnltfe 
sig ani de syn~()un~ler oS VISioner der r\lfcr sig i khl o:>en [)tI Cl v.gtiSI for VI~,on ltlnt o~ del næste Ars 
~Ibtjde DISkussionerne bClydcl ~I dlgsordcfl~n\ "~rl ge I'unklel ikke gentrts af "rclC~Jnle indlæg 

Med disse 2. i!CTldrrTlSCI \I/tler genClftlfO I$amllnsernc b!ol I 1'<": lime, sc lv med 1-2 srræk ~c bcn pnuser 
undC"'"CIS K!uborn Siver ~e\"fI)ISClilj ell onlgall,i,l b'SdicI III delll der 11<11 Ild og 1)'$1. mens o"(]ge med· 
lemmer k~n fotl~ck klullben ,ned god umvlll ishcd 

~16 fARlAN, 
J/.~M~tJ5 KOf-/6e i -I 

" 



Ændringeme kunne "den videre indfør",,, ved DSR"s gen",ralforsam ii ng , og for$~mEngen kunn,., afkortes 
yo:!e d igere hvis de form",lI", uddelinger bl",v nytte t til andre tidspunkte, s()m I.eks st~nderhejsning",n , Sl3n
derwygningtn elle, klubbens årlige fødselsdag Det er ting som generalforsamlingen ikke skal lage st ,lhng 
ti l. og der er ikke tid til det 

Det vil le søre genel alforsaonlingen behagelrg hvi~ den kunn", slan e lidIigere på allenen 

Det kUIlM desuden være spiI'ndenoe hv is de kommende beslyrelsesmedlemmer skulle præsentere 
mållætningen for det kommende års bestyrel;esarbeJce Del v, lIe give el reelt valg fo, generalfor>amlingen 
frem for den overfladiske valgproce~ vi har idag Pril' , entat ionen kunne jo ske forud gennem klubb ladet 
Det vil le også blive liviigt hvis andre kand idater kunne sr il!e op som modkandida ler p' selve fo\enua l. 
forsaml ingen Naturligv" mod en behm'g valglale 

Det er mit håb, at disse ord giver DSR's bestyrelse :nsplJat ion l il den n~" e generalforsamling 

Gert Andersen 

Tanker vedrørende generalforsamlingen 
Undertegnede havde el rcHsiag III dl0!'1elsc på ge~eralfo r \amli~gen v~drørende indførelse afarbeJdwldn ing 
fOl mat~"elved ],geholdelse n Forslaget fi \.. • hvilket ikke overraskede ",ig . ikke flerta l. men dog en god 
opbakning fra de fremmødte m",dlemme, Man m~ så håbe. at be:;tyrelsens ordni~g med dels 
rnedlemsarbCJde, dels ansællel>e af el par eflerlonnere :>amt vores b3db~gger Kims overgang til al bygg~ 
nyt materiel. >.åledes ~t vi kan fii lldrangerel der meSI medtagne og arbeJdskr:evende ~f de t gamle. vil væ, e 
en model. d~r kan holde 

I fo' bindeise med drøftelserne på klebbens generalfo rsam lrng vi l de' være en fordel for medlemrn~!Jle, 
mulighed for at danne sig en opfauelse, at beoly'elsen forud for generalforsaml ingen redegjorde for s,n 
holdning lil de spørg<;mål. de' kommer lil debat Ved denne .Ileneralfors;.m hng savnede, en sådan kla r 
udmeldrng frs be>lyrelsen 

Lan BlllldeH.'11 

Dl! EP \lED A! BLIvE 1I~'1 
VONN'.E l .• '\i\IN DIZE.N(,· 

e · .. · ......... ' .. " . ,,""" ... · ... 



ANSVARET SYNKER SAMMEN MED 
BADENE 

Det e.r både synd og skam at generalforsamlingen ikke vedtog Lars Bundesens forslag om vedligeholdelsen 
afbådene Især for badene og os der bruger dem . 

Jeg forstår ikke al nogen kan være sig selv bekendt med en "kaninbageordning" når der ikke kan være en 
tilsvarende "vedlrgeholdelsesordnrng·'. AJle er vel lige værdige uanset hvor længe de har været medlem 
Reelt har "Kaninbageordningen" sin rod i de nye medlemmers UVidenhed og i del faktum al de har rorellen 
i kJemme i kaninbagoordningen . Del problem har alle 0vrjge medlemmer ikke, og del er desværre grunden 
til at bådene ikke bliver holdt vedhge. Frivillighedens princip fungerer åbenbart ikke i en stor klub i J997, 

heller ikke selvom det er hyggeligt al pusle om bådene hvis man er flere om det 

Men det er frivilligt at være medlem i roklubben, og det er ikke unfair at stille krav til et medlems-skab. 
Bådene reparerer jo Ikke sig selv, og da det jo forhåbentlig stadig er en roklub, og Ikke kun en gymnaslik 
og feslforening, så mA b~dene logisk nok skulle holdes vedlige Og i den forbindelse er det et godt 
pædagogisk pnnclp. al man selv reparere på sliddet og skaderne I det omfang det Ikke kræver et håndværk. 
Det Ville helt sikken føre til større omtanke ved brugen af bådene og dermed til færre skader og mindle 
slid. 

Lars's forslag var (;ur over for alle. De velnærede og de dovne kunne (godt nok lidt upædagogisk) betale 
sig fra problemet Men det ville dog pynte p~ kontingentindbetalingerne, og kont ingenlet ville generelt 
kunne reduceres til fordel for medlemmer med lave indkomster som r eks studerende. 

I lighed med "Kaninbageordningen" så må alle øvrige medlemmer ogsa have noget i klemme, som f.eks. 
det ekstra kvartals konlingent som l.ars foreslog Formanden Henning's opfordringer ril at holde bådene 
vedlige nytter jo ikke noget. De neste har hørt hans bemærknmger mange gange uden al bådene har fået 
det bedre Der skal noget andet til - der mangler en ordningi 

r som Ikke deltog pl generalfors;\mlingen ogjer der lige akkurat nedstemte forslaget I har nu ansvaret for 
at bådene bliver k lar t i I standerhejsningen, og r har i hvert fald ikke krav på at bek lage jer over bådene til 
sommer r burde overveje om del er jeres tur til at I(lge inItiativet. Jeg synes i hvert fald. al Lars har gjort et 
god t forsøg. 

Gert Andersen 



Materielklargøringen - hvad nu? 
AI SOFe}} Larse}J, ny matenelforvalter 

Som det har kunnet ses her l bladet, har der været en livlig debl1t op til generalforsamlingen om, hvordan 

matenelklargoringen skal gribes an Kon fona!! er det besluttet, al matenelklargoringen også fiemover 

skal ske på frivillig baSIS - præcis som al anden medlemsakrivi!et I klubben. Der er hverken indført tvang, 

bonusordninger el lign. 

Det er også blevet beslutte!, al Kim skal begynde på at bygge nye både Det er bestyrelsens holdning, at 

den mest hensigtsmæssige måde vi kan forbedre vores båd park på er at udskifte nogle af de både, der 

kræver mesl vedligeholdelse. Da det er en ret håbløs affære at opdrrve gode mriggere, vil vi nu bygge 

nogle selv 

Det betyder, at Kim t3r mindre Ild til at lave vedligeholdelsesarbejder. Som kompensation ans<etler vi en 

førtidspensionist el. lign. til at varetage noget at det vedligeholdelsesarbejde, som Kun hidlIl har udført p3 

motionsbådene Det er v1gtigt al understrege, at der ikke bliver mere proressionel hjælp ti! vedligeholdelse 

mv 

Som noget nyt skal denne vinters b~dklargørlng ske i en række mindre projektglLlpper, som hver har 

ansvaret for en afgrænset opgave Indtil nu er der følgende grupper' 

• Eftersyn af Balder 

• Navne på både 

• Lys på bådene 

• Maling af årer 

(fuldt bemandet) 

(fuldt bemandet) 

(fuldt bemandet) 

(under opbygning - se sedlen i bådhalleIl) 

Hen;1 kommer, at der er ved at blive opbygget et "slibehold", som tager sig afmlndre 

pletlakeringsopgaver Se herom på sedlen i bådhallen. 

Der er mange andre muligheder for at lave større eller mindre projekter, afhængig aflid og lys!. Hvis du 

har en god ide til et projekt, du gerne vil starte, så skriv projektet og dig selv på ej) af de sedler, der 

hænger i båd hallen Du er naturligvis også altid velkommen ti) at kontakte mig, hVIS du på den ene eller 

anden måde vil hjælpe med nutenelklargøringen 

I: 



Thomas Poulsen viste den frem! 
(OL-guldmedaljen, altså) 

Den sidste onsdag i november havde 
kaproningschef Jens Chr Pørneki indbudt til 
møde med OL-guldvinderen Thomas Poulsen', 
der for en interesseret skare medlemmer dels 
viste video fra sommerens OL-triumf, dels 
fonalte om sine årelange forberedelser til OL, om 
træning, kost mv. Gulrlmedaljen blev naturligvis 
også vist frem og beunrlret. 

Thomas fonalte også om, hvordan del var at 
være feteret OL-stjerne i Atlanta. Bl.a . havde han 
sammen med et par rle øvrige fra OL-fireren en 
aften været på scenen sammen med soul-legenden 
James Brown - en oplevelse, der kostede nere 
timers autografskrivning bagefter I 

-Thomas vandt OL-guld i roning som deltager i 
Danmarks letvægt fIrer uden styrmand. 

Thomas Poulsen med guldmedaljen 
(f 010: !.Ars Bundesen) 

PISKLEJSUU ??? 

Søndag d. l S.12 løb årets julekispus af stabelen oppe i Ravnsholt Skov. Hvis nogen skulle have glemt det, 
så var det netop denne dag et pragtfuldt vejr, hvor frosten bed og en mat vintersol skinnede fra en skyfri 
himmel. lait 27 deltagere mødte op for at trodse vinterkuld~n og for nogens vedkommende ogs~ tømmer
mændene fra klubbens julefrokost aftenen før 

Om det var erindringer om dejlige oplevelser fra tidligere år og/eller den benhårde markedsføring i dagene 
op til løbet, der lokkede så mange medlemmer til, vides ikke. Men det skal fastslås, at selv-om onde tunger 
valgte at fortolke vores markedsføring i en småsjofel retning, s~ foregik julekispus 1996 i en ærbødig stem
ning og - som det fremgår ~fbilledet øverst næste side - med deltagerne iføn fornuftigt vintertøj 

1.\ 
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(Folo: LB) 

Julekispus er jo ikke et o-løb i traditionel forstand, hvor det går over stok og sten for at gennemføre løbet 
på kortest tid. M.:n derimod en social oplevelse, hvor klubbens medlemmer far en mulighed for at komme 
ud i den dejlige Ravnsholt Skov sammen med familie og venner Og det med henblik på hygge, sjov og 
motion, samt en smule hovedbrud efter arrangørernes forgodtbefindende. 

Net før (1995) var hjernegymnastikken i højsædet med en central rebusopgave. Kun klubbens "allerbedste 
hjerner" - Vibeke Janssen, Poul Nissen og undenegnede - løste denne fantasifulde opgave til arrangørernes 
tilfredshed og modtog henor bl.a. den store ære at skulle arrangerer julekispus 1996. Førstnævnte valgte 
dog kon før jul at flygte til Cuba, hvilket nok må anses for en overreaktion i forhold til de antal timer vi iall 
brugte på arrangementet. Heldigvis var den o-løbskyndige "Snap" en engageret stedfortræder for Vibeke 

Kreativitet var årets tema . Julen er jo en tid, hvor selv de mest hårdhudede roere kan forledes til at hygge 
sig med lidt flynt og en smule fedtfattig bagværk. Det var derfor oplagt at teste deltagernes evner indenfor 
sA tradionelle julediscipliner som "juledekorationskreering" og "nissekagemand/kvinde-bagning" 

For ikke at belaste deltagernes fysik unødigt. havde vi valgt at lægge en relativt kon og enkel rute på ca , 4 
km, Men til flere af rutens ialt 8 poster var der knyttet en "varepost". som skulle lokaliseres ved hjælp af 
det medbragte o-kon og instruktioner på stedet. På vareposterne fandtes forskellig.: hjælpemidler, som del
tagerne kunne pynte deres dekorationer/kagemand med , Ude på fllten var bl.a mel, vand, rosiner, vat. lys. 
snespray. rød skocreme, samt en opfordring til også at bruge. hvad skovbunden kunne tilbyde, 

Som arrangør af et julekispus, kan man indimellem frygte for om planlægningen holder vand og for om del
tagernes entusiasme står mål med ens forventninger, Begge disse forbehold blev gjort grundigt til skamme 
denne søndag, Kun fa deltagere havde vanskeligheder med at tyde vores anvisninger/fmde de udsatte vare
poster ude på ruten, og selv der indbyrdes blandt de deltagende hold ikke blev givet ved dørene, lykkedes 
det for alle at finde samtlige depoter. 

Og resultatet af deltagernes anstrengelser var imponerende. På næste side ses årets absolutte "dream team" 
bestående af Done, Ole og Ame, hvis "Benng'ske" juledekoration, vejede meget tungt i arrangørernes 
begrundelse for at tildele ophavsmændene den samlede l , plads j årets julekispus, 



(Folo Lli) 

Andre valgte den roere skrabede model. Således høstede især Jacob megen anerkendelse for sit "overkøne 
rensdyr" (se forsiden af bladet) Ogs~ selvom han valgte den noget ufine strategi at indsamle ingredienser 
undervejs, og derefter forsøge at snige sig til - i al ubemærkethed - at samle sin kreation nede ved soen bag 
GAsehuset At Jacob løb på en fin tid indbragte ham ikke æresord i denne sammenhæng. 

Orient:er l.ngsløb 1997 

D-<tto 

2/02 
23/02 

2/03 
9/03 
9/03 

14/::)") 

15/03 
H/ U 
22/03 
)');0 3 
::. 7 · 29 · 

c: \.14 

6/04 

13/04 

Tilmelding. 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb. 

Gåsehus 
Gåsehus 
B/C 
Gåsehus 
B 

Nat-Spring Cup 
p, Spring Cup 
Stafet-Spring 
6. Div. 
D-Statet 
A Påske løb 
B-sraEec 
8 
B 

Ravnshol t 
Ravnsholt 

Hamborg Skov 
Ravnshol t 

Lellinge 
Stenholt Vang 
Høvelte/Tokkekøb 
Gribskov Marum 
Lekkende Skov 
Ravnsholt 
Stensbæk/"røslev/Hielm 
Gl. Grønholt Vang 
Gribskov Vest 
Store Dyrehave 

••• DSR .... 
••• DSR .lIr. 
Storstrøm Skovkarle 
••• DSR ••• 

Køge OKllde 
"IF / OK øst: 
n" / OK øst: 
FI" / OK øst: 
Herlufsholm 
S.G. 
OK SYD / HTF 
Søl~erød OK 
Fa rum OK 
DSR 

Mødetidspunkt: 
3 baner på ca 

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

tIt 38 17 62 52 (arb. ) 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
E:ngbakken 27 
2830 Virum 45 85 86 05 (priv) 

t7 



Orienteringssektionen 
Referat fra generalforsamlingen den 10/12-96 kl. 
20.00 

Torben Moller blev valgt og konstaterede derpå 
g,eneralforsamling,ens lovlighed. 

Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 
56. sæson. Forste arrangement var et fornoJeligt og 
velbesogt julekispus med Jacob Nordby m.fl som 
banclæggere. 

GAsehusløb. Foråret lob var rimeligt velbesogte, og i 
dene efterår er vi oppe pa sanune hoje niveau som i efter
året 95 . Jacob har udvist flot initiativ til at f., nye 
banelæggere til Gåsehuslobenc. 

Divisionsturnering. Efter nogle års paus.c beslunedc vi 
aner at deltage i divisionsturneringen, dcune gang i et 
samarbejde med KR . (ARK skulle også have dcltag,ct, 
men modt e aldrig op). I forårets turnering t;>bte vi ajle 
m.llchcr. mens det i efterårets turnering gik meget bedre, 
idet vi vandt 3 malcher. Vi forventer også ar deltage i 
1997 i samarbejde med KR 

Åbne lob. Deltagelsen i disse lob har ikke været stor, dog 
har der været cn del deltagels.c i diverse trærungslob. Vi 
kan kun opfordre medlemmerne lil i Slorre udstrækning al 
prove luæfter med disse arrangementer. 

Stifinderløb. Det 51 Slifinderlob blev afholdt den 29/9-
96 i Rude Skov. Der var Imn lilmeldt 300 lobere. På 
dagen fik \,i ct enormt regnvejr, og vi havde problemer 
med at fa adgang ul skolen, hvor der skulle være 
stævnekonlor Af mange forskellige gnlnde blev afviklin
gen at label noget kaotiSk, og desuden måne vi annulerc 
en bane på gnlnd af fejl i postde/inilioner. Alt i alt at 
arrangement, som vi har al mulig grund til at være ulil
freds med. 

K1ubmestersk~b. Årets klubmesterskab skulle afgores i 
Gribskov Nord. 16 lobere stilletie op. og endelig blcv Jo
hans sejrsrække brudt. Helge Nielscn kom og lob fra alle 
andre i en t id, som V1 andre slel ikke kan drOlrune om at 

lobe på 

Nis Sclunidl gennemgik det udleverede regnskab. 
Kontingenter p~ 1100 kr. Vi har betalt start;>fgifter til 
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bAde klubmesterskab 95 og de 2 divisionsmatcher, 1 alt 
1.380 kr . På trods af de fa delt;\gerc til Stl/inderlobct og 
de mange problemer gav arrangementet er overskud på 
1.700 kr. Det samlede regnskab udviser et overskud på 
9 I kr , og fonnucn er pa 42.950 kr . 
Kontingentel blev hævet lil 30 kr. efter 1 en årrække af 
have været 20 kr. 
Sektionen har 60 medJemmer og 2 æresmedlemmer. 

Indsendte forslRg. 

Klaus Holme havde indsendt 2 forslag (ikke lovændnn
ger). 
I) KlubmesIerskab for damer 

God ide. Vedtaget. For såvel damc- som herreklassen 
skal der være mindst 3 deltagere for at udnævne en 
klubmester. 
2) KJubmeSlerskab bor flyttes fra etlcraret til sidst på 
Gåsel1l1slobssæsonen, d.1 de fleste deltagere fonrinsvis 
lober o-lob i vinterhald.ret. 

Vi tilslut1er os forslaget, men som folge af andre ar
rangementer kan det forst finde Sled den 4 ma j 1997 1 

DaJlstnlDlKrogenbe[g. 

Valg af styre. 

Form.1nd: Ronald Clausen 
genvalgt. 

Kasserer: Nis CJ Sdm,idt 
gCl1\'algt. 

Sekrelær Johan Frydencbhl 
genvalgt. 

PR-arbejde: Jacob Nordby 
gcnvJlgt 

Revisor. Poul NIssen 
genvalgt. 

Det 52. Slifinderlob finder sted den 13 /4·97 i Store 
lA rchave mcd folgende stæ\1lcorga>tisat Ion 

Stævneleder ... JohaJ) F."dend.1hJ 
Banelægger ... Ronald Clausen 
Banekontra!. . En,,1 Olesen, FIF I-Lllerod 
Ovcrdommer. ... Binhc Sondn,p, Lyngby OK 
Stæ\OIckontro!. kns Bllchardr, Lillcroo IF 

Del 53. Stifinderlob er alleredc fasllng! til den I \>/4-<)& i 
Teglstn,p Hegn. 

Johan F rydend.1h!. 



Tidsfrist for indlæg til næste nummer er mandag d. 10. februar 1997 

Redaktion Lars Bundesen (ansv.) . Fredensborggade 14, 4.tv , 2200 Khn N, tlf. 3582 14 18, 
Thomas Krumholt (lif. 35 36 46 48) og Niels Holme (lif. 31 19 00 10) 

Tryk Offseta, 4913 Horslunde Oplag 1300 eks 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub· SIrandvænget 55 . 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 
Telefon (køkken og konlor) 392963 26 

MEDLEMSTELEFON (garderobe og bAdhal) . 31 185811 

Formand: 

Henning Rasmussen 
Normasvej 14 
2000 Frederiksberg 
36464767 

Kaproningschef: 

Jens Chr. Pørneki 
Østerbrogade 88F,sl. 
2100 København ø 
31 380997 

Langtursroehe': 

Jens Reimer 
Gammeltoftsgade 6 
1155 København K 
3391 8997 

Husforvalter: 

Mogens Haul 
SIrandvænget 55 
2100 København Ø 
39298499 

ORIENTERINGS
SEKTIONEN 

Formand: 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
4588 5886 

Kasserer: 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
45858605 

Materielforvalter: 

Søren Larsen 
Dalstrøget 85, 2.mf. 
2860 Søborg 
31 67/443 

Kontingentkasserer: 

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

Køgemester: 

Susanne Agersnap 
H.C.Ørstedsvej 63 
1879 Frdbrg C 
35368805 

Kajakrochef: 

Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2, 2 tv. 
2100 København ø 
39274882 

Kasserer: 

Nis C. J Schmidt 
Hvedevej 14 Si 

2700 Brønshøj 
31284871 

Sekretær: 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
4S 85 86 05 

Sekretær: 

Thomas Krumholt 
Carl Johans Gade 5 ,4.tv. 
2100 København Ø 
35264648 

Instruktionsroehef: 

Karen Brems F øyn 
Valbylangg.1 08, Uh . 
2500 Valby 
36457324 

Kaproningsudvalg: 

Bettina Frederiksen 
Sofievej 10, sUv. 
2840 HOlte 
45 41 06 17 

Motionsroe hef: 

Jesper Pelersen 
Brøndkærvej 15, 2.lh 
2500 Valby 
36 1701 01 

PR-arbejde: 

Jacob Nordby 
Nordre F asanve/ 60 
2000 Frederiksberg 
31 8704 95 
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BEHTE KJØLLER 
MORD RE PRIHAV MSG ADE 26 , -t.TV . 
l t DO K~BEHHAVM 0 

Supportere søges til ergometer-V M-forsøg! 

En gm ppe af klubbens kaproere "il I 

wtektndtn d . 15.-16. fl"bru a r søge at sæt te 

verdensrekord i 24-timers ergometerroning (y' gh' " d ) 

l den fo rbuldd!'.e søges supponere lil forpl eJning, massage m.y Hardu lysl h l al \'OJere 
med ul at hjælpe, så kOllfak t kaproningschef Jen~ C hr. Porntki (lif 11 180997) 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyleknlsk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR 2 • MARTS 1997 • 65 . ARG. 

Verdensrekord til DSR ! 
Jens Chr P()mela & Cn ~()lIe verdensrekurd, ].I·/lmerJ ergomelerrOfllrlg 

I weekellden d I j -/6 fehruor 
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"Aktivitetskalender" . 

"Instruktion i kajak 1997" vlkajakudvalgel.. .. 

"Husforvalteren meddeler" vlMogens Haul.. ...... 

"Vedrørende vægllræningslokalet i DSR" vlKaproningsudvalget... .... 

-Mission: Langlur" vllangtursudvalget 

"Inlerview med Jytte" viLars Sundesen 

"Lene Andersson vendensmester i indendørsroning" v/Kapronmgsafdelingen 

"Vendensrekond I 24-timers ergometerroning" v/Lars Sundesen .. 

"Verdensrekorden set med supporterøjne" v/Mette Carstensen .. 

"DM i indendørsroning" v/Mette Bacher ... 

"DM Spots" v/ Melie Bacher. .. 

"Tunge tøsers træningslejr" v/Christina Rindom ............... . 

"Svar til Gert Andersen" v/ Christian Pedersen ....... 
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INDMELDELSE: Sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokor1. Dette forefindes på kontorets dør i både
hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben. 
inden indmeldetse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 2S 
kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet 
det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 117 og 1110 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages var· 
sel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 68 
samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den det af girokortet. som posthuset behOlder 
(betalingsdeten) Girokortet er dokumentation for. at udmeldelse har fundet rett idigt sted og man bør i egen inte
resse gemme glfokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes tit udmetdelse, idet meddelelser 
ikke kan anføres på disse. 

OBS tIKKE At.lTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE; Man er medlem og konlingentpllglig, indtil gyldig 
udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faCiliteter og aktiviteter benyttes. Eksktusion vil først finde sted ved 
en reslance svarende lil ~ - 1 års kontIngeni og reslancen vII om nødvendigl blive inddraget ved incasso. Alle 
'omkos1nlnger i forbindelse henned betales af skyldneren. 



Aktivitetskalender 1997 

Lørdag 1. marts Blåt øje kj, 19.00 

Søndag 6. april Standerheyming kJ. 11.00 
---

Mandag 14 april lntrodukrionsaften kl. ? 

Lørdag 19. apnl lntrofest kJ. ') 

Tirsdag 6. maj Langrursaften kl 20.30 

Onsdag 14, maj lntroduktion~aften kj ? 

16,-19 maj PU1setur 

Lørdag 14, JUn! fødselsdagsfest kJ. ') 

Lørdag 28. juru Midsommerfest (afholdes sammen med Kvik) kj. ?i 
I Uge 30 Juli Langtur al den stockholmske skærgård 

I 
16.-17 august Kanin.\angtur til Nivå 

JO. august Kanindåb og -fest kJ. ') 

Lørdag 20. sept Høstfest kl. ') 

I Lordag 25. akt Standerstrygningsfest kJ ?I 

Husk standerhejsning søndag d. 6. april 

Standerhejsningen som tegn på den ny sæson finder SI ed kl. I l med efterfølgende frokost og ny gge. 
Til melding t i I frokosten på opslag i klubben . De nærmere deta\ier kendes i kke på nuværende t id spunkt. 
Mød op, træf klubkammeraterne og vær med til at gøre starten på den ny sæson festlig 

Kæmpe Bar- fredagsbar fredag d. ll. april 

Nu sker del! I I .år vil b2lrudvalget for først~ gang nogenslrlde holde en fred.:'Igsbar Del bliver et storl arrangemem med 
masser af mennesker, mus~k. olier og drinks 

Som noge.t nyt hM vi tit denne fredagsbar hyret el diskotek. til at komme og spille fra kl 22 30 og bliver derfor nod! 
III al lage det lanerligt lave belob af 20, - i indgang 

Kom og v,u glad I 

3 



Instruktion i kajak 1997 

Opfølgningsinstruktion i kajak vil foregå' 

Hveranden søndag med stal1 d. 25 maj (hvis vandet er over IO grader), sarnt hver mandilg. 

Holdene vil bhver olveaurnddelt efter "hvor langt er du nået" Der kan, år være S personer på hver hold (2 
mere end tidligere Ar), hvilkel indebærer, at der er behov for) inSlllJktører hver aften 

Nybegyndcr- kajakinstruktion anno 1997 

De, der er Interesseret i at deltage I kajakinslruktionen i DSR i sommeren '97, bedes udfylde nedenslående 
kupon og aflevere eller sende den til 

"Kajakudvalger", mrk Tnstn.lktlOn 
DSR 
SIrandvænget SS 
21 ()O København ø 

- Senest l. april 1997 

Udvælgelsen sker via klubanciennitet = medlemsnummer Du bn læse den endelige fordeling af 
iost ruk tionspladserne i majnu m rnere! af klubbladet 

Hf/sen kaj(1k"dv{7lgCf 

x ------~--- -----. ------- -- -- ------- --------. ----------- ------ -------------- --------------- -------- --- ---- ---

JA NEJ 

Medlemsnr Navn S tyrmandsret 

TIl' nr 

Ønsker kajakinslruklion i uge (skal prioriteres med Cl kryds i hver række) 

Uge 23 (søn 1 - ons 4 juni) 2 

Uge 25 (man 16 - tors 19 juni) 2 

Uge 27 (man 30/6 -Iors 3 juli) 2 3 

4 



I-Iusforvalteren Dteddeler: 

Om tyveri 

Del er næmlCSI ugentlig og l h\icr1 fald rrui.nedhg kost., ar kJubben bliver hærget af Uldbnldstyve. Forclobig Sidste gang var 
son dag aften den lo. februar, hvor ryvcnc meget nemt 1-..1Jnne komme md, fordi ct medlem havde elkrladt døren fra 
slyngelstuen (lI terrZlSscn ulåst Del er neget alvorligt sjusk. Trvenc har nået gitteret Lil baren 0[1 og odelagt dørecl tu 
kontoret Udbynd. har været Il.nge. IYlcn oddæggclscme er olT'Jattcndc Det er tydeligt, at tyvenc går efter penge, men der er 
mgcn p~nge al hente. M~ske var I)'VCIlC kommet ind, også selvom da ren havde været last, men at lade deren være ul~~ er 
nærmest hg med at inVItere dem indenfor 

Nu bliver dv uden tvivl meget snart l!l.Srallerct ct alanllllfllæg I klubben. Hvor omfattende del bliver, VII Jeg tkke afslore her. 
men hVIs del havde været der sondag aften, VIlle del have været aktiveret nere gange 

O,n træningsruL_ 

Vedvarende rygter om renovcnng af trærungsrummet i snarilg fr~mlld forventes at blive iii reelle fuCIS, :.aleilcs a l vi 111 næste 
v1l1tcrsæson har et ve!runserende rum med blarldl andet ~<!rme, ventilation, nyt gulv, et tæl rag og n~· bclYSi1.lIlg Den 
nuværende arkiv bliver inddrager III vægrtræning, s!\ pladsmæsslgt bliver det ogs~ en forbedring PlaIlem: omfatter ogsa 
hcnemes olllkl:clfungsn\ln. hvor der skal ulstallercs vanne og ny bcl~'S!U11g cg lægges el ny1 glllll 

Om nøgler 

DcposJrtJm for (lOgier har I unundehge tider været kr 50,-. Del er for bllhf,'f og er del S<l.mIl1(; som noglemc koster i in<fu)b 
Fremover er depositummet kr 100,-, og dette skulle gcme betyde, at nerc Icv~rer noglCll tilbage. hVIS de melder sig ud af 
klubben 

Om skabskort 

Slu1bskOr1 for 1997 vil kunne kobes I baren nu Ogsil her er der en pnsstignl!1f;, IdCl Cl kon fremover vil koste kr. 30,- for en 
sæson Der er SUldJg væk den res! ([kllOn, al hvcr dame kun kc.Jl have et skab, cL'i antallet af skabe Ilos d.il11emc er forholdsVIS 
beskedent I forhold til aJlt.;)lIer ilf kvindelige mcdJ.emmer, Det er tLl..I\ken at registrere alle skabscJcrc på edb og opkræve 
sbbslcJCtI s.a.rruncn med kOtllm~ntel. H vom~r det bliver (ealis~rel, \'11 Jeg dog rkke spJ om 
HVIS sknbs!eJen rkke er bClCIll l JUUl, \11 låsen blive klippet cg ska~( tomt 

A-fogem HOIII 

~ 
- -

EDB-udvalget mangler medlemmer 

SidSte år kom klubbens elektroniske roprotokol op at stå. men med et par fej! og mangler Da Jonas ik ke 
1 har t id og I j'sr (il lit stå med der hele alene, er der brug for nogle medlemmer, der kunne være mleressel el j 

I ar lære noget om Vlsual Basic, klubbens roprotokol og Ildt programmering i del hele taget 

I Der vil bhve holdt informationsmøde tirsdag d. 11. milrts kl. 20 i DSR for alle interesserede. 
L ____________________________________________________________ _ 



Mission: Langtur! 

OSR"$ L.ngtu",ud~a ls tf p:. banen ~n , en ny, ud.,>dct 1)·1!W'ds udgi''e under kdelS( ai den nye 1:I."'@T\HlfOChef kns 
Reomer Sc.cnen tf \.al for 19911 

Tun' i 1991 

Ud~I)gt::( art>c:jde. ~ 1,>'(1 10$ fOl .. forher.,je ~. Ol!; del $kullc: g!:m<. fVu lrnc I naWc gode f.:ncfUre. --«~rnd·rute. 
{Qillr~ .... 'Cd<l!ndrure C,t ,DSR'fr;t> 

Od h~. allerO(\C fast. il det hI"o:;. vnnau'" en O$R ·fenctu, med $do:.s b.\ck. I lISt 30 (1&·17 J" '.) med ..:I~ fra 
S,(Id.tcln, Turen pr tnllln ud I du1 !itoc.khollllsk ik2rg.ird db rundt pi iOI:rI Malue" 

Det 1\('J.'(f 0(:1J ~ .. rdt f MI '"I den dtclWdm Ir.JdohO.\d~ pon>.ef\I' bllvc, III ,~ <lSd I Jr , og.xr er pl.lnlagl. en 
b,\ln·I""II"" I w«~(t>&n 16·11 IUJU'Il 

Oerudo>« &lbc:J'b de . mcd pbne. om <1\ 4~ rur I (ort>on:Id~ rro,j GnrndkMdil&. frl j -R "" .. !l.ktr; om ~ ~ 
folg med he , I bladl:r q;.klo: mondSl pJ. cpslassu,Icn, cftahlndon §Om fotiro slMc. fran 

UdsCa liont roo t: bJdt: i Norge 

IX )'c udSUlIOlItrcdc: Mele I !-L.1det> (PR, AR OS S\'1~l(l bI"-e. ~ , del pr;!glfuldr:: ~ oml</1I1'. Svvw:sund 
forelob'S 1997~, maj ~IL""",I>i>C fil bidcne ~11 bl,...: lIængI op på opsI.1g:>lJvINI, Sh"sdsruer, KONOLkfpeuon 
ul ll~ldcn Roklub cl Søren Mollc. CllflSltrl$(ft. df 11 4144 61 

Eflt rlyslli ng af sokon 

b l ~f LallgIUfSUdvalscl$ hoJI pnonmedte ops.ivcr er ol.! s)s.tem.lIl'iCrt OS "'abe ~hk o,a kJ"bber.t be$land "f loOkon 

L,!lI.'Cf d" "'& med rokon, som lIU,ortr Uubbe", hodcs du dcrfo< a~re dem 1I11a.nsrurs'odll:fen Jo:ns R ~ ut'C" 

Lal1gtu rsudvalgtts rnedlrmmrr: 

L..atl Bundcscn, Kun J~CI)bsen , Befri JoIu'sen, Ole Kamme'"Ss3rd. YV<;f1 LIl'Od$,;l1ouw, Jeandt~ Lund. GI ne M~m5C1l. 

SorCfl MOI!er CM,1eroscn, Ellen OdsbJC'S. CI'~rloltc RI/lgi n5 wnt lancrurs,oo:,h:f Jens Reunc, 
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Vi skal på 
langtur til 



Vedrørende vægttræningslokalet i DSR 
Der er imponerende sror og glædelig ak II virer I ergometer- ag vægt1ræningslokakl I DSR I Srrandvænger. Der er el! 
egen rå hygge, og del er forsLåeilgt, al deMe "Rocky~slernnlng", som Theis kalder del, Hækker både mænd og 

kvinder t il I stort tal 

Alle er meget IIelkonlne, men der er nogle regler, som det på grund <lf den store t il strernnll1g er nodvcndlgt al erl.!ldr{'; 
om Mange nye medlenul"ler kender dem maske Ikke engang 
Trænlllgslokalet er lavet til prlmærl kaproerne Motionister er velkomne, mell kaproerne har altsa forsteprlorltel, Især 
på de tidspunk1er, hvor der er reserveret lil dem (se ~ideme på opslagstavlen i rllmmet) Vægnrænmgslokalet er Ikke 
el bod ybu Ild i ng 1 oka le. 

Er en roer Ihk~ I Sil ergometer 5 nlinuner efter reservations liden, er reservallonen rd ergometret Labt Vær 
opmærksom på, at elromt vægtrcdskab ikke nodvendlgvls er ledigt, da der trænes I Cirkler 

Malion + har reserverer hele lokalet tirsdage fra 1730 ril 2000 og rorsdage fra \ glO III 2 \ 00 Der hænger ttlmeldrngs li sIer 
på opslagstavlen 

Træningslokalel er Slort scl fuldl udn~rne1 mandag-fredag fra 17-19, men ellers er alle som sagt mere end velkomne 

HVIS nogle kaproere nogle gange kan håndhæve deres "rer" lIdt firkantet, bedes ffinn udVise forstllelsc for, al de 
bruger mange limer hver dag på træning 

Husk at torre ergometret afefkr brug Husk ar lægge vægrene pa plads 

Godt træningspas. 

Kapronmgsudva/ge! 

Roning fra Team Danmark kan nu lanes igen 

Kapronmgsafdellngcn har mdkobt 2 stk af Team Danmarks bog om rOningens mange fysiologiske, Idrætshgc, 
psykologiske, histoTIske [l1 m aspekter Der er mange spændende artikler af N H Secher 
I del omfang, bøgerne Ikke er udlånt) står de til hele klubbens disposition i besryrclsesværelsel. 

I Nar der star Igen I oversknften, skyldes det, at det Clle eksemplar, vi l idligere havde, er fmsvl..Indet Hvis nogen ved, 
hvor det er, horer v\ meget gerne fra vedkommende Bagerne koster 245 kr pr stk 

KVjJyonmgslldv(}lgel 
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Interview med Jytte 

Dcl ef forme",I 'G de r;r;"ellt "fklubbcns 
medle"",.,e •. der ,k.lle ktndcr \o'(>.es 

kokkendame, J)'TlC O l\en Med Sin gode 
mad og SIt gnde h",.,o, I 'Y(f hUIl ", " ",e 
bIdrag III al 80le DSR'$ fO'Sle~alll ! II 
hycgcl,gt ~Ied al ,-ve Recbktoonen Iq. 

laget en 1. lIe sr\l l ~ l yne: 

-Hvom6r Slø,Il d, du , DSR' 

-Jeg blev anU11 DSR, august 1995 ICG 
ha~dc sct i TV !.Aluy,;u klubben havde 
stIllingen slkl op. OGJC8 I~"de (lereAc. en 
samulc med HeM'ng Of: S~saJVIC OS fi k 
Jcbbel 

·HIIOd hrt, d>- (rrvr/lof? 

. Jeg har tIdligere ~': 'C I koUcnle<;k. 'Cl 

.eder., hvuI JC!! Jhode frolo os.bufftc 08 
varm mad 
Ocr "l r desuden en del,cnl:otl "G Da de. , 
DSR mest "., 1lladl~vt1lng.r s~mmc i l~gs, 
SOIn Ocl Jea ~.dc Bod eff~nng i .• algle ~l': 
al soge Jobbet , DS R 

·Er '"" U '" M btJdSHd ,a, ti ",ob/tm I 
{orltQ/d ni flom/h''' ' 
·ArbeJdst lden er lUC "OIlet problem. dl; JCa 
Ikke ha, hjemmeboende bom , OS min mJ.nd 
os:;A arbejde, el pI' aftener Om ugen 

Jeg synn godt (>ni Jobbe! 0& W""S lift1 med 
II ,'zre her 

_Hwlkt oytfWjtlstr gor du dig mtd htmyn 
/II ih" I'II(Id. dll urwnr ~ 

-Maden , OSR shl helSI vært nogel, ~om 
rrn:dkmmc:mc Ikke t'de . i l liV( dc,hJtmll1( 
OS \affihd lt Cl "Inere! udboJd Som de fles le 
nok horr bc~.tcl . lav(r Jeg en 14·daccs 
mcnuDvtrS'!l HVI' <kr U Ul dig er 1\OgC1, 
man ,Uc hn I,' , rn.i mIn ~ lade være II 
melde sIg ul sp,sn,n~ den d~ 

• 

-En lrn~, Jet cr mllldre [llfIC:ds med Cf . nåf en Ilo\t lo;((j,tc' 
n'lC<.liC<TUn~' kom""" Ild , k",'dcncl ",ndc. &)mnUllldoen OS 
skal have v3n~ [)el bry6e r JeQ mIG. Ikke om, 0& JCS S)nc:~ 
lUe de! hor(f hJc nunc I el kaUtn, nJr r andre s.mlldlS ui. 
OS ",Kr mad op Dc p'gJl:ld~l\de '" ~ sj Ild på lo,lcnemc" 
n dc:.u ~and 
TIl S(ngz:ld v'S Jes ~mI: rose, al oprydl'lI nscn elle r rcSlcrne 
Cf bkvt.1 bcI)<Ic hgt bed'e 



Lene Andersson verdensmester i indendørsroning 

Sondagd 162 1997 "~r en slor d~ fo. DlWnark , ergometer-roning, og del havde nSR en ya:senllig andel, Ud 
oVØ" den Imponerende H -limers v~rde"~rdord. som bic,' sal i DSR, Va f DSR 's O t)'111PI5k~ roer, Ler>e Andersson, af 
Coneept li Invile,~ 1,1 ~e rdcnsmeSlef'lbbeme I Bmtoo for al skabe et spa:fl<,!endc lob i kvindcmn i b...c: 
kt-'EgUklu!it: 

Mato IN sIge, at Concept II fi~ valula fo< pengene. len~ roe.:k et sikkert OS bc~~rskCI ,ndleder.<k 1Gb o'" r.'O'llcncn i 
I":!e~ J 17 \ I) og g ik hJCm på hotellet for at $Iappe af Om e fl ern\lddagcn .ane hun s'g ncd , ergometem t,l f,...al elobet 
_11em sine ta ho~edl<onkunenter. Ch"t,~nc Will fra T }'skland og Anell B.ocst ra fra Ilolland. StGrrelse og v/Cg! s've. 
fordek: I et "gomte'. OS Lene er ab10lul Ikke Slor OS rung, men hlle og feml~ , r. sil del "ar med bargc .. nel l"", VI 
an.:ht si h.::nOC lJ:lU:c ud, et h.ds,S! 100 nJe<l de (O kOIu..u'rr" le r. Selvom o:!e fu lgles tÆlld , satte L~ne ',ngene på 
pllds ved il ~ornme , m~ 1 2 sekunda for ok lo ~n<lre, Ilden 7 05,4 

Lene ble~ VEROE~SMESTER og, en tid, ok, ,kke kan kOlTUl1c l<ettere på rekorden, nemlig tn I, endedel fra 
w:rdenirekonkn En IlCr'\Ol1to~ fOfbednng "led 1 ~kunder, ,,3 \.amMe dag som hun ,000ile mdlulen& nea l 
Lene Atoders.sOM mand. DSR 's fyi,oterapeut SNen Mi"rogcn is, ha"de N,els Hougurd på 83l r med fra si l 
al"iv,'e1SprOjckt fo' ældre Soreo må kunne el eller andel, for Nids roede ubesvæ'et en andenplads hjem på tiden 
9 16, en perso"hg forbeoiflng med 31 sekundet 

Ud o~·e' Lene Vi' Dallmark repr;l:o;tn,eret ,den lbne damcklas:>c af Sarah Lauritlcn fra KVIK, som forbedrcee S'n 
egen "eroknsrekotd med 1 stku, .. iu, et tlOl og ""f\."tporrende lob rrI<X! en anden t)"k modstander Held'Sv;s havde 
Slflh en impot\Crend!: slulspurt i sig. 13 hun fik verder\5tlle5lerl1.:lmmercn me.d siS hjem. Sarah havde Clgsii roet 
,ndledc:nde fom 

Den tredje d>nske \/C,d!:nsmes ,er blev F t ernm,~ Biy fn S~}OId) tlilSo;.tn Iervl:gtS herrer o~e r 50 (hin! son Henr""g 
har ,., fomoJcl,en af, DSRj Flemm,ng Volr "le! ,~ke klir o\'tr , at han h.:wde qmder,<U de, &1\":S hand ,cap for Iove r1 
.Ir O~r SO i r SJ han rer.dte rundloglulle efter ~erdensmcslcren ~ammen med de; andre Da han sp~rg'!e. hvad denne 
egentlog ncd, f:Uldl ha" ud af. ~1 h~n skulle oycrsl p~ skamlen 

Danmarks oIympls~e guldv,nd!:l. Eskild Ebbesen, roede op 111 SI{ a llerbedSte i t,den 6 08 (ogs~ efter el mdlcde1lde 
hc.ar onl If\Orgc"en) , men mlue g,ve s'g ove' fo. fo crgomelerfanat ,kcl fra ø,t"s. SOII\ var næs'en ) sekunder 
hurtigere Til gengJeld l"\mr1e Ingen ni Esk ,1d Om aflell<'n, dJ d!:"r skuli", fon.., lles saft'nc v,tse' på engell k, et sprog de 
fles le ame n"anere held'g"'s ,Ue forstAr. 

Endelig havde Jokum Poulsen. DS R, en d..Irhsdag, odel han ,ar 4 sekunder fra sm Dt.\.t ,d Del ri kte to) en 
fjerocplads hos de lene herrer o....:, 40, et haj>,! :iC'kund rra bronzen 

KaproningH fdehngen 
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Verdensrekord i 24-timers ergometerroning til DSR ! 

Dramatik kort efter starten 

I w<:ektnden d . 15 .-16. februar Lykkedes del lapron,ngschef Jens Chr. Pomek, og 9 andre kaptoer~ at hente 
,'erdensrdorden , 24 I;~'e f ' ergomelerromng 111 O$R med et fl()1 forbedll"g af den h,dlidige råord 
HJemugdsen af verdensrekorden skete dog jkk~ uden dramatik. 

SU.1cn ~kele planlagt kl 09 .00 lørdag mmgen, OS allerede d Ier den fo,sle lidsmåhng efle. el kvarter lå dd klan , at 
DSR ville henle ,el<o,den hjem, hvis let'l'poct holdt Efter en lime OS 22 minu"e" roning skete uhlde! så · under et 
skl ne ramle håndtaget p~ ergometere t en af knapperne pJ co<,nputer-(hsplaye l, OS lidc" nulllilledes og startede forfra I 
Hol de~ havde den roede distance eAer ~n lime og 15 m'rI '<; 'OIling. sl del var klin 1 min ., der var tabt, me" dtu 
o~e"'eJeher om al kUfII'.e be vI se den rekord, der var ud , 'gI til. bes luncdc al starte loden fra de I lime og 22 mIn 

Verden5rckorden er \.åledes ikl<e blm <kn læng,t rocde dIstance pl 24 timer , men foml~nll'g ogs~ den længst r~ 
14-1"'1US roning, i~tder JIt.\J I ah b le~ roet knap 25,5 lirrer! Hvis uh( ld~llkke val skel, oS mali kUli havde s k~ l lel 
ro 24 timer, var rekorden nok blevet d~et endnu mere 

Rckord.ærnmgen var pr.rg~l af el meS~ 1 hlle fremmode f'll klubben$ medkmsskal<'_ S)'lld, at ikl<e flere m<>dte frem 
for at heppe på de hårdtarbejdende kaproere 

Del ukDrd.lCl>ltrnde hold var 

flenmngJ""I, .!em Chr Pornelo, Soren Amm,tf. NIels Hy/doger, Kmpe" M()rI~mm Mor/en Trl:wm Thom", 
KrtlmJro/l, Jacob Sander flansen, Willr Drnd og TI",mbJ POIdun 

Herli! kom el ania I sllppOne<t, d~r I~ vede mad, gav rrurs,ag.:: m , ~ , 

Thomas. P()llhen havde fC>d5el~das d 16.2 I b n fik "r. satedllS ~n god f<Jdse lsdagsgave i ronn af ~n verdensrekord 
Han havd~ dog nok ikke mMg~ kr..:fler ti lbage tsl at fW~ dagen' 

Tehl &10 /0 Ifln 811ndeun 

IO 



Verdensrekordforsøget set med supporter-øjne 

I weekenden d. 15.-16. februar ville IO sej c fyre fra klubben bevise, at de er verdens bedste & hunigste til marathon 
ergometerroning - og det var de !! 

Lordag morgen var alle fflSke og veloplagte og vist meget spændte pa, om de nu havde taget munden for fuld . Kunne 
de slå rekorden .)-) 

Forste hold gik igang, og valgte at ligge stilen omkring 1.37 (riden pr. 500 meler, red) - så kunne de andre bare 
følge trop. Efter I time og 22 min.'s opvaflTUling (I) var de P Å. (Blev senere omdobt fra "The Dreamteam" til 
"Dream on" ... ) 

Snakken gik, og humoret var hojt, og kræfter var der endnu masser af. Hen på eftermiddagen blev der diskel op med 
de helt store kulinariske specialiteter: Pasta med ketchup, derefter kaffe og vilde dagdrømme om fodnusseri . 

Tempoet var forrygende, og hunigt var vi langt foran den tidligere rekord - på mellem tiderne. Der var indbyrdes 
konkurrence blandt holdene, ingen ville være de forste til at sænke tempoet. Men kunne det holde ,),) Del gik fint, når 
man sad i sædet; men på massagebriksen kom de skinbare sandheder frem' 

Pludselig kom man i Lanke om andre mere hyggelige ting at foretage sig en lordag aften/nat. Syren var ved at sætte 
sig i benene, trætheden i oJenene og ryg/lænd begyndte så smat at gore krav på et hvi I. 

Behovet for medlidenhed, opbakning og suppon var ston. Selv for den største "IRON MAN" kan det være svært al 
overskue at skulle skovle en stor tallerken pasta indenbords. Tanken om at blive madet var ligefrem meget naturlig 
for nogen. AJldre valgte den lette losning: At overleve på Toblerone og Maximdrik I 

I løbet af aftenen/natten tog vi - der ikke sad og hyggede os i ergometeret - os et hvil. Blev dog vækket indimellem: 

"Jeg har krampe i armen, og jeg skal ro om 12 minltt/u. " 
"Vækker dit ikke lige mme milskier, inden jeg selv skal ned nt sove" 
"Av, dit skal bare slryge mig med "Grene: Jeg k(m næSlen ikke mærke mine ben" 
"Gid jeg kunne skifte mine ben Ild: skm ' dem lige af' 
"Shil, jeg Iroede ikke, del var så Mrdl al blive 27" (cital af dagens fodselar) 
"Hvor er jeg Iræl, jeR kl/nne Ikke sove; dromle jeg sad i el ergomeler" 
"Hvordan for man hltrligsl en sandwich med sylleloj Ild I overarmene" 

Ideerne er mange, nar sovn, kræfter og syrefri ben er en mangelvare. Men vendepunktet kom, og alle kunne se lyset 
og enden på 24 timers træning. De sidste tImer er (næsten) alle med, og der bliver kon i et ston hold. Alle hepper og 
hujer - hvordan kan man mobilisere kræfterne og kore omkring 1.30 efter 23 timer ?? 

(Sporg evt. en af de IO deltagere; de har svaret I) 

Kampgejsten og team ånden er stor; nu skal der kæmpes. Hvorfor slutte halvflad, når man nu alligevel er her, og har 
rig mulighed for at give air, hvad man har ')? 

KI. 10.22 springer champagneproppen, og alle er glade og tilfredse nled resultater. 

Flot gået, drenge - I kan bare det der!! !! 

Tillykke med rekorden. 
P.s . Hvor længe sk~1 austr~lierne h~ve rekorden på I million mClcr for sig sel\' ?? 

Beretning fra sidelinien af Il 

A4elle Cnrslenst!fI 



DM 
. 
l Indendørsroning 

Af: Mette Bacher. 

Som sædvanlig afvikledes de uofficielle Danmarksmesterskaber i 
indendørsroning den sidste week-end i januar. 
Arrangør var Københavns Roklub. der foreløbig har haft eneret på 
dette arrangement gennem de sidste 3 ar - og som ogS.3 skal stå 
for afviklingen i 1998. 

DSR havde næsten 40 roere tll start og hovedparten gjorde det 
fremragende. 
Efter week-endens høst, var DSR atter førende klub herhjemme, 
nøjagtig som nar de ·~igtige· mesterskaber afvikles på vandet. 
Det er meget fa, der kan følge trop, nar vores kaproere boltrer 
sig i diverse maskiner- eller bAde men ved dette ~rs ergometer
DM, vistes der flere overraskelser af blandt andet nogle rigtlg 
toptrimmede kajakroere fra Dansk Kano- og Kajakforbund. 

- Hvor vil det være pinligt, hvis kajakroerne vinder over vores 
bedste landsholdskaproere, sagde een af DSRs deltagere efter 
tidtagningsløbene lørdag, hvor flere af baglænsroer~e flk noget 
at se til. 

Sådan var resultaterne efter tidtagningsløbet lørdag: 

Jun. drenge, 14-16 år: nr. l : Claus Wraae Frydendahl: 6 . 35.2 
Jun. piger, 14-16 år: nr. 8: Cecilie A. Christensen: 7 ~) 9. O 
Jun. piger. 16-18 år: nr. 11 : Line Gravgaard 8.02.5 
Sen. mænd, 19-22 Ar: nr.12: Thomas Krumholt 6.24.4 
Sen. mænd, 19-22 a r: nr. 14 : Thomas Wilhelmsen 6.27.7 
Sen. mænd, 23-29 Ar: nr. 4 : Niels Hyldager 6.08.6 
Sen. mænd, 23-29 ar: nr. 6 : Jacob Sander Hansen 6.12. l 
Sen. mænd, 23-29 ar: nr. 9 : Kasper Mortensen 6.16.6 
Sen. mænd, 23-29 ar: nr. l i: Vahan Ter-Vardanian 6.21 .3 
Sen. mænd , 23-29 ar: nr.16: Rune Gartner 6.32.1 
Sen. mænd, 23-29 år: nr. 19: Edzard Domela 6.50.3 
Sen. mænd, 23-29/1 etv. : nr. 2 : Thomas Ebert 6.19.5 
Sen. mænd, 23-29/1 etv. : nr. 3 : Thomas Poulsen 6.19.9 
Sen. mænd, 23-29/1etv. :nr. 6: Karsten Nielsen 6.23.3 
Sen. mænd , 23-29/letv. :nr. 7: Hans Juul Andersen 6.24.1 
Sen. mænd, 23-29/letv. :nr. 8: Jeppe Ko1lat Jensen 6.25.4 
Sen. mænd, 23-29/letv. :nr. 9 : Willi Drexel 6.26,7 
Sen . mænd, 23-29/letv. :nr.13: Jacob Thesander 6.30.7 
Sen. damer,23-29 ar: nr. 2: Christina Rindom 6.57.3 
Sen. damer,23-29 år: nr. 3 : Stinne A. Petersen 7.08.1 
Sen. damer,23-29 år: nr. 4: Maria Vra", 7.09.5 
Sen. damer,23-29 Ar: nr. 9 : Lisbeth Marner 7.15.3 
Sen. damer,23-29 ar: nr. 11 : Wilma Krwrune 7.20.7 
Sen. damer,23-29 år: nr.i2: Anette Tornehøj 7.32.0 
VeL mænd, 50-59 år: nr. 5: Jørgen Thel1 6.50.6 
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Udvalgte DM-resulta ter, finaleløb: 

Jun. pi.ger. 14 - 16 ,lC: nt" . •• Cecd ie AskOv ChrIstensen : , .00.6 
Jun. d renge.14-16 år: "r. 2. Claus Wraae Frydenddh l. 6 .24. ) 
Sen. d~me ... 23-29 .!I [ : OL 2. Ch , 1stin", RIndom: 6 51.9 
Sen. da me r. .2)- 29 Ør: 'H". l. S t in n e Pete rsen: 7.04.0 
Sen. oitme r . 23 - 29 ,\ [ : OL 5. Mol c ia Vrila: 1 . 06.8 
Sen. dame r . 2)-29 flt: o' . J O. Lisbeth Marner ~o . teTtsen: 7. I B.8 
Sen. d . l etv.2J - 21 at: nL , . Lene Sltov AndeT sson 7.08.6 
SO" d . letv. 2) - ]9 år: n, . 5. Safle Hassel k il dE' 7.43.0 
Sen ., Jetv . 23-]9 ,h: OL 8. Charlotte Ge t !dch '1 .47 .8 
Sa n. d . letv. 23-29 Ar: OL 9. E l isabeth Ger l Clch 7.5 1. 2 
Sen. m~"d 23-29 6: . n, . , . Niel s Hyldaget 5.59.6 
Sen. mænd 23- 29 år: nr. 5. Jacob Sande r Hansen 6. IQ. '1 
Sen . mænd ]3 - 29 år: m . 9. Kdsper Mo rtensen 6. 18.1 
Sen. m.letv. 2)-29 a< : ," 2. Thoma s Poul se n 6. I 1. l 
S,o m. l etv . 2) - 29 a r : o , '. "i'ho,",)s Ebe rt 6. 19. ) 
Sen. 1I1. 1etv.l)-29 t.r : m. 5. H~n!; J uul AnderseAn (, . 22. , 
Sen. m.letv.2) -2 9 .!Ir: o, . 7. Io.'l1 1 i Ore)(el 6 . 25. , 
Sen. m.letv.23- 29 Ar: OL B. I<orsten Niel sen 6 . 28 ., 
Vet o m.letv.40-49 ... nI" • , . Joku,n Po u l se.n 

._--_. -'1 

o . 
I 

-.,. 
f neJle roer ",Kia 6 min. . 

-'."irfs }fyldage .. , DiN 

(/010. Mefle Bachi!r) 



Lidt DM-spots 
- Kommer [.ars Christensen? 
- Det var det store spørgsmål, DSRs Niels Hyldager stillede, da 
anmeldelserne til DM dukkede op ugen forinden. 
Lars Christensen fra Silkeborg har altid været en hard nød dt 
knække - og Niels har endnu ikke formaet at VInde over Lars, 
selvom det var uhyggeligt tæt på i fjor, hvor han fik Rocentrets 
ledere op af stolene , da han førte DM-finalen temmelig længe over 
Lars Christensen. 
Men denne gang kom Jyden ikke! 
- Kender du noget tll Daniel Sadekuvec fra Sverige, sp\Jrgte Niels 
derefter Interesseret. Det gjorde jeg ikke, men det kunne jo være 
en kanongod roer fra det tidligere østeuropa, der bare ku' det 
der med ergometerroning! Kap. Chef. Pørneki havde heller ikke 
hørt noget om den "ukendte svensker" - men det skulle vise sig at 
samme svensker virkelig gav Niels Hyldager noget at se til i 
finalen . 
Sammen med Bo Kaliszan fra Roskilde, fulgte svenskeren DSR-roeren 
som en skygge løbet igennem. 
Vores DM-favorit måtte virkelig "op og stå i pedalerne tilsidst" 
før sejren var hjemme. Det tog flere minutter før Hyldager kunne 
rejse sig og komme hen for at modtage medaljen og hyldesten. 
Niels var eneste roer under de magIske 6 minutter den dag. 

Wilma Krumme & Vahan Ter-Vardanian! 
- For mange af DSRs medlemmer er disse navne ikke nogen, der 
umiddelbart siger een noget, nar man tænker i kaproningsbaner. 
Men ikke desto mindre gjorde både Wilma & Vahan det rigtigt godt 
ved indendørs-DM. 
Wilma Krumme kommer fra Oberhausen i Tyskland, hV0r hun har roet 
kaproning i flere år og hvor bedste resultat er en 3. plads i 
firer uden styrmand ved de Tyske Mesterskaber. Via Sln danske 
kæreste, har Wilma taget permanent ophold i København, hvor hun 
allerede stiftede bekendtskab med DSR for 3 år siden med en plads 
på en dameotter , der var med i Gøta Elv Rodden, Siden holdt Wilma 
en pause og dukkede en dag op i Forum, hvor hun mødte Mette 
Bacher, der k\Jnne fortælle om Morten Tibians dameotterprojekt. 
Wilma startede vintertræningen for 4 måneder siden, hvor hun 
hurtigt kom på højde med de piger, Morten havde "i sin stald". 
Hun prøvede lykken ved DM i ergo - og var uhyggeligt tæt på at 
komme i finalen og tæt på at slå OL-roeren Lene Petersen, der 
lige akkurat på et hængende hår opnåede en finaleplads. 

- Også Vahan Ter-Vardanian har gjort det godt i det store udland. 
Vahan kommer fra Armenien, hvor han gennem flere år var på det 
Armenske kajak-landshold og via "kadaverdisciplinen", opnåede 
nogle flotte resultater. 
Ved Indendørs-DM, viste Vahan at han stadig er i rigtig god form 
og var med helt fremme blandt de bedste i lørdagens tidtagnings
løb. Desværre rakte sluttiden ikke til en finaleplads men Vahan 
har tilsyneladende fået smag for baglænsroning og vil muligvis 
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prøve ~t tO outrigger pA Bagav.rd Se - hVIS ~ll~rs kl ubbens ka 
)ak"l deling vII slIppe h~"' ... 

Hans Juul Ander8en &tcAlede som en so l efter DM-f inalen. 
Letvzgteren roede alt ltva løb 1 elgometret og opnAede e n flot 
4. pladS fot"n blandt andet OL-guldvInderen fra 8aysv.II rd. Vi cto r 
feddersen Oy rlere andre l andaholds r oere . 
Hans Juul $"t$er på at blive en del ~t den hHv.IIgts dobt:elt 
firer. der akal udt~ges lt l VM I ~r"nkrI9 til so~er . 

O''', .t, Hård Jwmp I Iflw~gIS_ 
Mt'ujinoltll. FOfltjl WIIf, Drf1U!/, 
bi.lgtJf Iftlll~ JtI/" AndrrulI 

NtdtrJ/ Ltl'" S A,tdeIISt:lil. 

' \'rdf"'t/'k'Slt' , ".o",J{Ion ral/mg 

(JO/Ol. Mwt find,,,,) 

IS 



TUNGE TØSERS TRÆNINGSLEJR 

Af C/mSII"a Rmdom 

Ergometer-DM var oversuie!, rejsen mod de varmere himmcls!rog kUnIlc begynde 

Den olvrnpIske bane I Bimyolcs rtær Barcelona viste sig al være hell efter bogen Storrclsc a la Bagsværd So og 
pandekage-flad Tcmpcrarurcr\ - behagelig - ofte kOTle bukser og hVide IDscocn 
Sportsanlægget ved soen rununcde el S1()({ vægtlokale, ergomelre. svommehal og kondicykler, og, der v,u sal~de$ ng 
mulighed for allcnlalt\' træning 

VI send:e dagligt en 4 X, 2X , 2- og 4- på vande! OmrOkeringer var der mrlnge a f R~gn selv eficr, hvor lI1arlge 
forskellige hold der kan dar,lIes ud a f 6 sculler-piger og 6 rigtige kvinderl 

Den fælles lejlighed, hvor VI 12 loser og, honsegardsleder Jesper Guldborg var stuvet sammen, I~ et stenkast fra soen 
Her pyntede VI op med Irænlllgsl0j og nod pauseme med trivial pursult og lidt mundgodt. 

Og pauser dem var der flcre af end vanliQ;1 på en HaSSing-træningslejr Var del mon arsl!dcn der gjorde, at v( kun 
skulle på vandet 2 gange dagligt? Eller havde t~æner Hassmg skiftet lrænl1lgspnncip') Det var J al fald afslappende, 
og gav betydelig mere kv.,litct I arbejdet pa vandet 

TræmngsleJren adskilte sig også på andre m~de~ for de forng,c VI blev bl a mddrage! aktivt I FlSA's 
t r æncr akadem 1-k. u rsu s, som b lev Cl JlloldL, mens \' I va r I Ban yoles Træne rsta ben sku IIc male vores bade Igennem, 
optage Video pil vandet og lave kurver over bMenes haslJghed Vi v,n ligeledes forsogs-rcerc pa måhng af 
flckslblhtcl i ankler og hofte, mal af vingefang samt menlahesls R ygte I gik. <11 samllige danske hold var }dCrSI 
velproportionerede både fysls'k og mentalt. 

Dc la dage bod også pil Y,-fndag med besøg på Salvador Dali museet I figurers. Den komblnerwe trailermand, 
sculler-roer, ,'P-makker og 2- Sfilnd-m Soren Aasmul korte os geme og nod selskabet i fulde dr<l~. Ocr skal en del lil 
at omdaNle træne rOloser Id kulturelle lunster. men rnuscel havde denne evne og var bestemt besoge[ værd Hr DLlll 
er noget udover det sædvanlige 

Lordag aften var der faste! avn I byen De spanske traditioner for mstclavn adskiller sig væsentligt fra de danske 

Hele b)'cn er klædt ud Id ballade, og feslell starter fors! rigtigt efter mldnill VI var klædt ud som klatojedc roere og 
en enkelt missekaI Atle dejsede om for festen tog fat 

Da nullermændene I IIJorneme begyndte al formere sig. beslu node VI at (ly've hjem Hjem III danske dynel, vmterlo) 
og ergometer-ran mg. 

EFTERLYSNING AF DØD AND 

Til kaproningsflllddagcn J november fih: jeg overrakt Dyk-anden for rrul sculler-kiks \ Samen. Desværre fik jeg Ikke 
kræet med hjem fra DS R samme aften. Intcns efterforskning har J en lung pef/odc Vist sIg nyttclos, og jeg gnoc r nu 
desperat Sidste mulIghed - klllbbladsefterlysnlIlS med attraktiv dusor l ti finderen 

Derfor. FfND MIN DYKAND (og la dit navn 1 klubbladet) ~I 
Chrr.wna Rlndom ----
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Svar til Gert fra den tidligere materielforvalter 

Kære Gen Andersen. Det er altid med stor interesse jeg læser dine velformulerede indlæg i DSR's 
klubblad, men jeg bliver nødt til at sige til dig, at jeg er uenig med din holdning i begge dine indlæg i 
februarnummeret af bladet. Jeg vil kun kommentere dit indlæg Ansparet sYl/ker sammen med bådene. 

Der vil altid være diskussion om, hvilken metode, der skal anvendes for at holde bådene vedlige. Det er 
sikkert også et problem for alle roklubber i hele verden, hvorledes man bedst /ar roklubben lil al fungere, 
herunder også ved ligeholdeise af bådene. 

DSR har tidligere kort med professionel vedligeholdelse af bådene, hvilket meMo, t<;, al der var mange 
bAde at ro i og dermed et højt medlemstal. Mange gode både og et godt klubliv kan medføre et højt 
medlemstal. En væsentlig grund til, at DSR på et tidspunkt var nede på et meget lille medlemstal. var, at 
der ikke var ret mange b~de, som var egnede til at ro i, men på et tidspunkt var der nogle medlemmer, der 
tog sig sammen og lagde et meget stort stykke arbejde i at ordne bådene. Bådene kom til at fungere, og 
medlemstallet steg, så vi i dag er ca. 1000 medlemmer 
Bestyrelsen har lidiigere vurderet, at et medlemstal på ca. 1000 er passende i forhold III klubhusets 
slørrelse, muligheder og udgifter 

Det er nok de færreste, som har meldl sig ind for at få lov til a! holde badene vedlige, og endnu færre er 
gode til at reparere bådene, nar de evt. går i stykker på grund af for ringe vedligeholdelse. Det er urimeligt, 
at materielforvalteren skal løbe spidsrod for at fa medlemmerne til at arbejde, og det vil illligevel ik ke 
lykkes ham at få medlemmer, der kan arbejde selvstændigt Derfor finder jeg, at det er en god ide, at Kim 
bygger nye både, og at bestyrelsen ansætter en efterlønsmodtager til at holde bådene vedlige. Det kræver 
ikke urimeligt meget arbejde, hvis DSR sælger eller forærer de mest vedligeholdelseskrævende gamle både. 
Vi har nemlig mange gamle klenodier, som kræver langt større vedligeholdelse, end nye både vil gere. 

Med en fornyelse af bådene og ansættelse af en mand til at holde bådene ved lige vil der ikke blive mere 
arbejde til medlemmerne, end det er til at overkomme for de medlemmer, der godt kan lide at reparere eller 
forbedre bådene, og dermed vil debatten om badvedligeholdelse i DSR forstumme Der er vel heller ikke 
nogen, der kunne drømme om at afskaffe den nuværende madordning eller lade medlemmerne gøre 
klubhuset rent. 

r øvrigt skal jeg da gerne her gøre reklame for, at hvis man alene eller sammen med andre har lyst til al lave 
et projekt med bådvedligeholdelse, er man velkommen til at henvende sig til materielforvalteren, så skal 
han nok hjælpe med at få projektet i gang, eller man kan henvende sig til undenegnede. 

Som slutning på mit skriveri til dig, Gert, vil jeg bare sige, at bestyrelsen hele tiden har taget båd
vedligeholdelsen og generalforsamlingen meget alvorligt. 

Med venlig hilsen 
den forrige materielforvalter 
ChriS/IOn Pedersen 
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I På Ro-ferie med DFfR j 1997 
11.<'" lo" " t>y.J<t Or-:1ll." .... "'" M I U" l.UU M'''IC' '1"-" I,.f'oJ. 
m"I"I .. ",.:r (Ol.J(n f«O<CI.o.k'''' f Tlt ..... J,~ "''''''>l''''''II\I I .... J 
Ol 'h r i InnN'''U l W \.,m oood f/lt floUo f ..... ll~o, JI. lIo,'uL< 

'k, ., .... ,::< :"" , '~< .I~, l ~"I , ~r....J<'''''n~ 1).' \\t~". ~"",.,, .. ,'" 
,r.<I<;~") l r>..Io::l~ ~'n "" .. , t!" udIt,,... ... ,.<It b.l.lo: ml " ~I~ 
r,~.h .... , ..... "">d.: t .\\"lI<~h"" . V(Io!'O"'"","n , "',. r,,.u,.., 

1..,lmd ( ....... ""tlx"",,"',) <IC '0 rJ ~ . ....... 1jU'."' ... k rll"'~' 
(Lod,) ~ ,Cl'L..,.... i).-, .. . ,,-l ~hCd .... "-_"po,IUON"" 

OrienteringslØb 

Da t o 

i'lrd h~PI!I 

MT" 
MnI 

"" II.I/J (Ml) dr} 

iuv-(fatr.tI~rul~ 
'lU 

1997 

2 / 03 B/C H1'JlI1borg Skov 

-'1~O~3;-____ -"G"""'"""U"''-______ -'.''~vn~."".0.1C''-________ _ 
9/03 B Lcllinge 

14/03 NlIt -Sprl ng Cup Stenholt VlIng 
15/03 A-Spr1ng Cup Høvclte / Tokke}cøb 
16 /03 Stafet-Spring Gribskov Mårum 
22/0 3 6 . Di v. Lekke nde s k ov 
25 / 03 O-Stefet Rovnshol t 

5995 
,. - 119'S 
J;"'-;--

1200j/lfX 

ArrAngØr 

SidIIe frist 

l/J 

_.!!!_-
~SL~ _ 

Storst~øm Skovkorlc 
___ "' iI DSR ,U iI 

Køge OlUIde 
FlF / OK øs t 
Fl. / OK øst 
F"1. / OK Øllt 
Herlu fs h olm 
S.G. 

27 - 29 / 3 A-PåSkoløb 
5 / 04 S -s t3fet 

stens bæk /Frøslev /lij e lli! 
Cl . Crønholt V~ng 

OK SYD I IiTF 
Søllerød OK 
FtI'("vm OK 
DSR 
IIerluCshol!l1 
Li.llc'("ød Ir 

6 / 04 S 
13/04 B 
20/04 S /C 

Gr ibgkov Vest 
Store Dy re h a v e 
K11ntei;iKovcn 

25/04 D-stofet Brøde Skov 
27/04 S-lIta{e t VlIlborvp 

DlInStrvp/Krogcnbcrg 4 /05 e 

Tilmelding: 

øvrige løb: 

(14 dllge før) 

liSOK 

Mø<letldspunkt: Søndog mellem 10 og 12 
3 bone r pA co- 3 km, 5 km og 8 km 

Joh~n Frydendahl 
Engbekken 27 
2830 Vi rum 

tH. 38 17 62 52 

45858605 

("rb. ) 

(pri.v) 



Tidsfrist fer indlæg til næste nummer er mandjlg d. 10. marts 1997 

Redaktion. Lars Bundesen (ansv), Fredensborggade 14, 4.tv., 2200 Khn. N, tlf 3582 14 18, 
Thomas Krumholt (tlf 35264648) og NIels Holme (tlf. 31 1900 10) 

Tryk: 0ffseta, 49'13 Horslunde Oplag. 1309 eks 

ADRESSELISTE 
Danske Sluden!ers Roklub· Stranavængel 55 - 2100 København ø 

Postgiro SOO 34 66 - Kontoliid onsdag og torsdag kl 18 - 20 
Telefo{l (køkken og kontor) : 39 296326 

MEDLEMSTELEFON (garderobe og båd hal) . 31 1858 11 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Hennmg Rasmussen Johan Frydendahl ThOmas Krumholt 
Normasvej 14 Engbakken 27 Carl Johans Gade 5.4.tv 
2000 Fredenksberg 2830 Virum 2100 København ø 
36464767 45858605 35264648 

Kaproningschef: Materielforvalter: In st ru ktJ o n s ro c he f: 

Jens Chr. Pørneki Søren Larsen Ka(en Brems Føyn 
Østerbrogade 88f ,st Dalstrøget 85, 2.mf. Valbylangg 108,1 th. 
2100 København ø 2860 Søborg 2500 Valby 
31 380997 31 677443 36457324 

Langtursroche(: Kontingentkasserer: Kapron ing s udvalg: 

Jens Reimer Kun sknftlige henv. Bettina Frederiksen 
Gammeltoftsgade 6 DSR, Strandvængel55 Sofievej 10, stiv. 
1355 København K 2100 København e 2840 Holte 
3391 8997 All: Kontingentkass 4541 06 17 

Hu sfo rva/te r: Køgemester: Motio ns roe h e (: 

Mogens Haul Susanne Agersnap Jesper Petersen 
Strandvænget 55 H C 0rstedsvej 63 BrøndkæNeJ 15,2 th. 
2100 København ø 1879 Frdbrg C 2500 Valby 
39298499 35368805 36170101 

Motion+ rochef: Kaj8Jaoc her: 

Teis P. Hansen Dorthe Bartels 
Manøgade 10,2 Ih. Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2100 København ø 2100 København ø 
39298802 39274882 

.. 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær; II PR-Brbejde: 

Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl . Jacob Nordby 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 st. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Vlfum 2000 Fredenksberg 
45885886 31284871 45858605 31 8704 95 
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Glimt fra cowboyfesten 

Kun ca. 30 (heraf 8 piger!) ha\-de fundel weSlemt"Jet frem og meldt sig [il sp.sn lllgen d 8.2 _ 
Senere hen fandl heldigvis lang! flere vej Irl klubbens lokaler , og en flok medlemmer havde 
s,dst på aftenen mod III en gang undervisning I squaredans Det var noget, der både \ 'aI 

morsomt og gav mOl Ion og sved på panden 
(LB) 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 3 * APRIL 1997 * 65. ÅRG. 

Materielforvalter Saren Larsen venter på sæsons/arten ved siden af beddingen III DSR's nye 
firer (det er Saren iiI vens/re). Mere om matenelSillIallonen Inde I bladet 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Materiel og visioner" viSøren Larsen", 

"Fredagsbar" vlbarudvalget.. 

"Aktivitetskalender" , 

"Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling" vibestyreisen" 

"Orientering fra bestyretsen" vibestyreisen" """"" " """ 

"Langtursaften" vllangtursudvalget..."." """ " . """"" .... " 

"Rovagtsordning, endnu en gang" vlformanden" 

"Gymnastik" viPerniIIe Nordby"".".""."."""."""""" .. 

"Instruktion 1997" vlinstruktionsudvalget. """"""" 

"Udlejning af DSR's lokaler" vlformanden 

"Kanindræberkursus" v/instruktionsudvalget 

"Polerdag" vlkajakudvalget ,.,.,. ,.".,."., ' '''''' ' ''' '". " .. ,.",,,, ... 

"Spørgsmål om køkken m.v." viKaren Madsen 

"Køkkenregnskab" vi Gitte" . 

"Mobil roklub i Rom" vlJesper Petersen" 

"Orienteringslø bSliste"., .. 

"Adresseliste m,v." 

"Motion+" ". 

Side 

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 prøve
gange 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 111, 114, 117 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 da
ges varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr, 3,00 til DSR's girokonto 
nr. 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset 
beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man 
bør i egen interesse gemme girokvitteringen, Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmel
delse, 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 Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget 
ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse henmed betales af skyldneren. 

3 

4 

S 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Materiel og visioner 

Hvorfor blive materielforvalter - vælge øretævernes holdeplads? 

Jeg har gjort det, fordi jeg mener, at opgaven skal gribes an ud fra en række grundholdninger, som 
jeg har skitseret nedenfor 

• God vedligeholdelse af bådene 
• Medlemmerne skal engageres gennem indflydelse og ansvar 
• Fokus på kvalitet og kreativitet 

Værftet skal forsyne klubben med nye både, så de mest medtagede kan udskiftes. Det vil i første 
omgang være 4-åres inriggere, da de er mest efterspurgte. 

Her i vinter har Kim bygget en solid og velgennemtænkt bedding, som skal holde mange år frem, og 
kølen til den første båd vil være lagt inden påske. 

En af mine vigtigste opgaver er at sørge for, at bådene holdes i en god stand, så de ikke alene er 
brugbare, men også kan holde mange år frem. Det betyder, at jeg skal sikre en stabil og håndværks
mæssig god bådvedligeholdelse. 

Jeg tror ikke på, at tvang og tordentaler er vejen frem. Under alle omstændigheder er det ikke den 
form for klubliv jeg kan lide. Den basale vedligeholdelse må derfor i høj grad blive en væmsopgave . 
Professionel hjælp til vedligeholdelse koster penge, men i forhold til at have en velfungerende båd
park mener jeg, at de er godt givet ud. Til den opgave har bestyrelsen ansat Richard til at supplere 
Kim. 

Jeg tror på, at mange medlemmer besidder både kreativitet og virkelyst. For dem skal materieludval
get være stedet, hvor de har mulighed for at udfolde sig. Det er her, beslutningerne om vores mate
riel bliver truffet. Vi skal prioritere opgaverne, og vi skal vælge og udvikle materiellet til motions
roning mv. 

I materieludvalget foregår aktiviteterne i mindre projektgrupper, der hver vælger at tage sig af et 
afgrænset område. Princippet i udvalget er, at de der vil have indflydelse på et projekt, må også være 
indstillet på at tage et medansvar for, at det bliver gennemført. 

"Lygtegruppen" er et godt eksempel på denne arbejdsform. Gruppen har udviklet en prototype på en 
mere stabillygteholder, som de nu vil producere. Yderligere har gruppen gennemgået samtlige lyg
ter, så der vil være tilstrækkeligt med gode lygter til sommer 

Med den form for medlemsaktivitet er det sjovt at være materiel forvalter I 

Saren Larsen, materielforvalter 



BARUDVALGETHOLDER 

KL. 2:2.30 i DSR med rigtigt DISKOTEK hele natten 
Pris 20,- hetales ved indgangen 

April måneds eneste fest i DSR III" II 

Og husk så de tre S' er 
Channe, Selvtillid og Lækkert hår. 



Aktivitetskalender 1997 

Søndag 6. april Standerhejsning kl. 

Fredag 11. april Fredagsbar med diskotek kl. 
Mandag 14. april Introduktionsaften kl. 

Tirsdag 15. april Rovagtsmøde kl. 

Tirsdag 6. maj Langtursaften k!. 

Lørdag IO. maj Introfesl kl. 
Onsdag 14. maj Introduktionsaften kl . 

16.-19. maj Pinsetur 

Lørdag 14. JU11l Fødselsdagsfest kJ. 

Lørdag 28. juni Midsommerfest (afholdes sammen med Kvik) kl. 
Uge 30 juli Langtur til den stockholmske skærgård 

3.-17. august Hjelmsjb - scullertræningslejr 

16.-17. august Kaninlangtur til Nivå 

30. august Kanindåb og -fest kl. 
Lørdag 20. sept. Høstfest kl. 
Lørdag 25. okt. Standersnygningsfest kl. 

Standerhejsning søndag d. 6. april 

Standerhejsningen finder sted kL 11 .00 Studentersangerne bidrager på vanlig vis til at gøre dagen 
festlig . Efter standerhejsningen er der frokostbuffet med et væld afkulinariske lækkerier. Tilmelding 
til frokosten bedes af hensyn til tilrettelæggelsen foretaget senest torsdag d. 3.4 . Prisen forventes at 
blive ca. 60.- kr. pr. person. 

Mød op og få en god snak over frokosten med dine rokammerater. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 22. april kl. 20 på verandaen. 

Generalforsamlingen vil have et punkt 
valg af ny motionsrochef: bestyrelsen opstiller Carsten Rudolph . 

VH. 
Bestyrelsen 

11.00 

22.30 

18.00 

20.00 

2030 

19.00 

18.00 

? 

? 

? 

? 
? 



Orientering fra bestyrelsen 

NYE PRISER I BAREN 

Fra l. april stiger priserne i DSR's bar 

Alle vand, juicer og cacaomælk koster nu 7,-

Alm. øl og stærke øl vil til daglig stadig koste henholdsvis 10,- og 13,-, men til festerne vil de koste 
12,- og 15,-

Og så var der lige KAFFEN 

En del afklubbens medlemmer lider af den fejlopfattelse, at det kun er på hverdage, at kaffe koster 
3,- pr. kop og 12,- pr. kande. For disse medlemmer kommer det måske som en overraskelse at dette 
ikke er helt i overensstemmelse med sandheden. I køkkenet står et syltetøjsglas med en mærkat hvor 
der står "kaffe" på. Her skal pengene lægges i, hvis man laver en kande katTe i weekenden. 

Hvis dette ikke overholdes, vil det ende med, at katTen låses inde, og der slet ikke vil være noget at 
hente uden for de almindelige roaftener. 

Venlig hilsen bestyrelsen 

6 
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Langtursudval get proudly presents 

The official DSR langtursaften 1997 

- Hvordan bliver Jeg langtursstyrmand? 
- Hvor kan jeg komme på roferie i sommer? 
- Forlanger EU, at der skal være kondomer i bådene på en langtur? 
- Hvordan booker Jeg en af DSR's tre både i Norge? 
- Hvem er med i Langtursudvalget? 
- Hvad er en langtur i det hele taget? 

Alt dette og meget mere kan du få svar på, hvis du kridter skoene og møder op til 

The official DSR lallgtursajtell 1997 

- tirsdag 6. maj kl. 20.30. 

I løbet af et par hyggelige timer vil vi i Langtursudvalget præsentere os selv og sommerens 
program for de forhåbentlig mange interesserede. Der vil være noget for alle, uanset om 
man er garvet langtursroer eller helt ny. 

Hovedvægten vil blive lagt på at informere grundigt om hvilke ture, man som DSR-roer 
kan komme med på i løbet af sommeren. Vi vil også fortælle om de forskellige muligheder, 
der er for selv at arrangere en kortere eller længere langtur. Især vil vi introducere DSR's 
tre udstationerede både i Halden (Norge) og de muligheder, som de frembyder. Der vil 
også blive lejlighed til at se lysbilleder fra området. 

Sidst, men ikke mindst, så er denne aften en god chance for at møde andre DSR
medlemmer med interesse for langtursroning. Det er også her, du kan komme på banen 
med gode forslag til Langtursudvalget, eller få svar på alle de spørgsmål om 
langtursroning, som netop du gerne vil have svar på. 

Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig hilsen 

Lang/lI/'sudvalger 
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Rovagtsordning, endnu en gang 

Kender du situationen? 

Det er tirsdag aften, herligt vejr til en rotur Du står sammen med ca. 100 andre medlemmer på 
forpladsen. Nogle kender hinanden godt, andre er relativt nye medlemmer Hvem mon der er 
styrmænd? Mon der er fire andre, der som du netop i aften har lyst til en fadøl på Højbro Plads som 
et fornuftigt afbrud på en kanaltur? Hvad gør du? 

Selvfølgelig kan du begynde at samle et hold, men blandt så mange mennesker er der en ganske god 
chance for at du ender op med en toer og en tur til Skovshoved. 

Se det var en aften uden rovagt l Havde der nu været et fornuftigt menneske med en smule overblik 
over roere, styrmænd og disses ønsker, ville der have været en overordentlig god chance for at dit 
ønske var blevet optyldt. 

Det, jeg vil frem til, er, at dette fornuftige menneske jo egentlig lige så godt kunne have været dig l 

Havde du brugt den halve time, det tager at koordinere holdsammensætningerne og fordele bådene, 
ja så kunne du derefter have draget af sted med et godt sammensat hold og nydt en rigtig god 
roaften. 

l. Dette er hjælp til selvhjælp. Vi mangler af ukendte årsager folk, der vil påtage sig et par 
rovagter tirsdage og torsdage i løbet af sæsonen . Lyder det at være rovagt for svært, så find 
selv på et bedre ord I Det vi forventer af rovagterne er ' 

2. De møder lidt før de andre, dvs. ca. 16.45 - 17.00 og danner sig et overblik over 
situationen. Hvilke både er til reparation? hvordan er vejret? etc. 

3. De stiller sig op på forpladsen iført den kendte skriggule vagttrøje, hvorefter folk kommer 
strømmende med deres ønsker. 

4. De hjælper med holdsammensætning og bådetildeling og forsøger at dirigere trafikken på 
forpladsen efter bedste evne. 

5. Rovagten afslutter sin vagt med at gå på vandet med sit eget håndplukkede hold af roere i 
den båd han eller hun har valgt til formålet 

Lyder det så vanskeligt? Eller åbner det måske ligefrem nogle muligheder? 

Tænk lidt over det, og kom så ned til det annoncerede rovagtsmøde og vær med til planlægge en god 
og velorganiseret rosæson 1997, Vi har brug for frivillighed for at få vores klub til at fungere, så her 
et område, hvor du kan yde dit bidrag, 

Henning 

Rovagtsmøde 
Der afholdes rovagtsmøde for nye og gamle rovagter, samt for dem, der er interesserede i at høre 
mere om rovagtsordningen 

8 tirsdag d. 15. april kl. 20 iKongeværelset 

Med venlig hilsen bestyrelsen 



GYMNASTIK 
Udnyt tiden inden ro- og strandsæsonen starter - Det er ikke for sent at starte nu!!! 

GYMNASTIK PROGRAM: 

MANDAG: 
17:00-18:30 Gymnastik Mette 
18:30-20:00 Begynder 

step-aerobic Pernille 

TIRSDAG: 
07:00-08: 15 Gymnastik Asbjørn 
17:00-18:45 Gymnastik Ulla 
18:45-20:45 Gymnastik Asbjørn 

ONSDAG: 
17:00-18:30 Gymnastik Lisbeth 
18:30-20:00 Step-aerobic Perni Ile 

TORSDAG: 
16:00-17:00 Old boys Ulla 
17:00-18:30 Gymnastik Susanne 
18:30-20:00 Gymnastik Susanne 

FREDAG: 
07:00-08: 15 Gymnastik Asbjørn 
17:00-18:30 Gymnastik Lisbeth 

SØNDAG: 
17:00-18:30 Aerobic Pernille 

STEP-AEROBIC FOR 
BEGYNDERE ER 

STARTET MANDAG KL. 
18:30-20:00 

Mange DSR medlemmer er blevet 
rutinerede i step-aerobics. Derfor har 
vi startet et begynderhold for dem der 
kunne tænke sig at prøve denne sjove 
motionsform. 
Mandag aften kan de uøvede trygt 
bevæge sig til festsalen, og i al 
ubemærkethed tilegne sig de samme 
færdigheder som veteranerne på 
onsdagsholdet har. 
Step-aerobics er ukompliceret god 
træning. 

SPECIELLE DAGE: 
Søndag d. 6. april er der stander
hejsning og derfor aflyses aerobic 
Mandag d. 14. april er der Intro-aften 
for nye kaniner i festsalen, så 
gymnastikken er aflyst. 
Store bededag fredag d. 25. april er 
gymnastikken også aflyst. 
Søndag d. 4. maj er sidste søndag 
med aerobic og søndagsmad for 
denne gang. 
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Instruktion 1997 

Denne artikel skulle meget gerne afklare nogle af alle de spørgsmål, der opstår om klubbens 
instruktion. Det bliver ren teknik og opremsning, men det har da også sin charme. 

Indledningsvist en henvendelse til alle klubbens gode og hårdtarbejdende instruktører. Sæsonen på 
vandet starter den 16. april. r år starter mindst 40 denne dag, så vi har meget brug for jer allerede i 
starten af sæsonen . 

Nu til det faglige: 

Hvis du ikke har roret - og du godt kunne tænke dig at få en sådan, er fremgangsmåden som følger 

• Er du er i gang med at tage din roret, dvs. har du haR minimum to ture på vandet med instruktør, 
møder du bare op til almindelig instruktion som sædvanligt mandage og onsdage kJ. 17.15 
(præcis). Første instruktionsaften er onsdag den 16. april. Vi prøver at finde dit kaninkort fra 
tidligere og du får den instruktion, der nu skal til, for at du kan erhverve din roret. 

• Var du til introduktion sidste eller forrige år, og var du måske på vandet en enkelt gang (eller to), 
må vi desværre sige: om igen. Mød op til en ny introduktion den 14. april kl. 18.00 eller den 14. 
maj kl. 18.00. Kom på ventelisten. Og start forfra med bassin- og ergometerinstruktion den dag, 
ventelisten angiver 

• Har du aldrig prøvet at ro før, skal du til introduktion, hvor vi fortæller om klubben, rosporten, 
instruktionsforløbet og en mængde andet interessant. Denne aRen bliver du skrevet på venteliste, 
idet vi kun kan tage 12 personer ad gangen. Vi starter således 12 hver mandag og 12 hver onsdag 
i sæsonen, og den første aRen er lidt anderledes end de følgende. Her lærer du rotaget indendøre i 
vores bassin og ergometre, får fremvi st bådene, og får en kortere tur på vandet. Husk derfor 
fornuftigt rotøj. Derefter kommer du, når du kan, mandage og onsdage kI. 17.15 (præcis), for at 
modtage den sidste del af instruktionen, normalt 7-9 aftener, men vi lover intet .. 

Inden instruktionsudvalget bliver kimet ned med spørgsmål, må vi hellere svare på dem, vi onest får 
med det samme: 

IO 

Man kan kun starte på instruktionen gennem en introduktionsaften - intet alternativ findes II 

Vi instruerer kun mandage og onsdage kJ. 17.15 Hvis det er et probl em for dig, må du danne et 
hold med en eller tre andre og selv skaffe en instruktør, der er villig til at hjælpe dig. 

Generelle spørgsmål vedrørende alle forhold besvares hjel1ens gerne på introduktionsaftenen 

Har du roret fra andre roklubber, og mener du ikke, at du trænger til en genopfriskende 
instruktion, skal du ikke igennem instruktionsafdelingen, men kan gå direkte ind i 
motionsafdelingen. 



Synes du, at du trænger til en genopfriskning af dit rotag eller for den sags skyld din styrmandsret, 
må du gerne møde op en mandag eller onsdag og klage din nød til vagthavende instruktionsleder. 
Vi vil gøre alt for dig, men kaninerne kommer i første række, når instruktører og både skal deles 
ud . Allier dig evt. med andre med samme problem og træf aftale med en instruktør, det er nok det 
sikreste. 

Mandage og onsdage er 4-åres bådende reserverede til instruktion. Nogle 2-åres både er 
reserveret til motion+, og instruktionsafdelingen tillader sig at bruge de resterende 2'ere, i det 
omfang det er nødvendigt. Hvis du vil ud at ro mandage eller onsdage, kan du bare møde op, men 
du må finde dig i, at blive sat bagerst i køen af vagthavende instruktionsleder, som dog stadig vil 
gøre alt for dig inden for de indimellem meget snævre rammer, vi nu engang har 

Er du medlem og er du endnu ikke startet på 
roinstruktion, så se her. .. 

Vi tilbyder i år dig, at starte instruktionen før alle andre : 

Lørdag den 19. april kl. 10.00 - 15.00 

Betingelserne er få, men simple: 
• Du er allerede medlem 
• Du vil gerne lære at ro 
• Du kan komme den 19.4. 
• Du har været til introduktion - megel vigtigt! I 

(den 14. april 1997 kI18.00(ellerden 15.9.96» 
• Du var en af de 28 heldige. der fik mulighed for at skrive dit navn på tilmeldingslisten på 

instruktionsudvalgets opslagstavle i Slyngelstuen. 

Programmet er' 
• Bassininstruktion 
• Ergometerinstruktion 
• Kortere tur på vandet 
• Frokost (medbring og aflever venligst 20 kr. til dette formål) 
• Hyggeligt samvær med de andre og klubbens fremmødte instruktører 

Derefter indgår du på almindelige vilkår i den almindelige instruktion sammen med 
klubbens nye medlemmer. Dvs. du møder blot op mandage og onsdage kl. 17.15 og 
modtager de sidste instruktionsture inden roreUen (ca. 8 gange) . 

Mange venlige hilsner 
Instruktionsud valget 

Il 



Udlejning af DSR's lokaler 

Det lader til, at der hersker en smule forvirring omkring de muligheder, der er for at leje DSR's 
lokaler til private fester. Jeg vil denor kort gennemgå disse. 

DSR' s lokaler er, som de fleste vil være bekendt med, overordentlig velegnede til at afholde private 
fester i. Det kan da heller ikke undre at mange ønsker at holde deres mærkedage i klubben. Med det 
medlemstal, vi har, kan det naturligvis ikke lade sig gøre for alle. 

Forud for hver sæson, normalt på bestyrelsesmødet i december, lægger bestyrelsen en plan for 
lokalebenyttelsen. Der bliver sat datoer på fester, kurser og hvad vi ellers kender af begivenheder. 
Sommerperiodens weekender (dvs. juli/august) reserveres stort set til ad hoc arrangementer. Dette 
kan være grillaRener, fredagsbarer, hastigt arrangerede småfester etc. Du er også velkommen til at 
arrangere samt at lage venner og bekendte med. Alle har lov at være der, blot man rydder ordentligt 
op efter sig. Vil man arrangere et eller andet bedes man tage kontakt med Susanne Agersnap og 
checke muligheder for at få drikkevarer fra baren samt andre praktiske ting. 

Når denne plan er lagt, står vi tilbage med et mindre antal weekender, som vi kan ud leje til 
medlemmer til private arrangementer 

Når vi tildeler lokaler til et medlem, lægger vi naturligvis vægt på, om det er et af de medlemmer vi 
"kender" Dvs. medlemmer, der gør eller har gjort en indsats for DSR. 

Vil du leje klubben, så kontakt Susanne Agersnap og skriv en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, og 
du vil få besked umiddelbart efter førstkommende bestyrelsesmøde (normalt den første tirsdag i 
måneden). 

Der har fra tid til anden været røster fremme om, at vi burde leje ud for at tjene penge til køkkenet 
Skulle dette gøres, skulle det gribes anderledes an, end vi gør det i dag. Det ville også betyde en del 
indskrænkninger i den almindelige brug af klubben, hvorfor vi har valgt ikke at gå denne vej. 

Dette skal dog ikke forhindre os i engang imellem at leje ud til eksterne, hvis der er tale om store 
arrangementer, der med sikkerhed vil give et solidt overskud til køkkenets drift 

Jeg håber, at dette har skabt en smule klarhed over bestyrelsens politik på dette område. Den 
bærende ide er, at DSR's lokaler skal være åbne for alle medlemmer i så stort omfang som muligt. 

Henlling 
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KANINDRÆBER KURSUS 
Indkaldelse af instruktører til TOPSECRET TRÆNINGSLEJR 

Grundet lokal invasion af kaniner er delingen "Rabbitkillers" 
(instruktørerne) tvangsindlagt til ekstraordinær tjeneste. De 
invaderende styrker skal neutraliseres og derfor opfordres 
"Rabbitkillers" til at deltage på øvelse under topsecrets 
omstændigheder, i et topsecret verdenshjørne den 23-25. maj 
(datoen er ikke topsecret). 

Udover det sædvanelige kampudstyr (sovepose, tandbø rste, pas 
og forgudsskylddeoderant) medbringes fluesmækker, vortemælk, 
a-bag-of-dogfarts, AlwaysUltra (hun-dræbere) og handræberne 
beordres anlæggelse af gedeskæg (camouflage) i det omfang det 
er dem muligt. Rabbitkiller anførerne sørger for sovepladser og 
føde under opholdet 

Naturligvis findes der ingen afvigere i "Rabbitkiller"delingen og 
skarpe skridt vil blive taget hvis du udebliver uden gyldig grund. 

Derfor 

meld dig til tjeneste NU 

o Tilmelding på liste (opslagstavlen) og ved indbetaling af 200 kr i 
baren inden den 13 maj. OBS der er begrænset antal pladser . 

s . ... V" 
. - ..,.-
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Så er foråret kommet - og vandet bliver varmere og varmere! 

Den årlige hyggestund med klargøring og polering af kajakker nænner sig derfor med 
hastige skridt. 

Du inviteres henned til: 

POLERDAG 

Søndag d. 13. april k!. 1300 

Traditionen tro vil der blive serveret kaffe og kage i løbet af eftenniddagen 

Venlig hilsen Kajakudvalget 

PS : Bare lige for at minde instruktører og hjælpeinstruktører om det, så er det onsdag d. 16. npril kl. 
1 ~ vi foredeler vagter og planlægger pingvinsæson 1997 - vel mødt . 
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Spørgsmål om køkken m.v. 

Redaktionen har modtaget et brev fra Karen M. H. Madsen med følgende spørgsmål: 

I) Hvorfor bliver der aldrig offentliggjort et referat fra generalforsamlingen? Det har da almen 
interesse at vide, hvilke beslutninger, der er tagetlikke taget. Kunne redaktionen ikke overveje at 
tage denne opgave op? 

Svar fra redaktionen: Vi vil gerne overveje, om det ikke k1lnne være en god ide at bringe et referat 
fra generalforsamlingen. Dette vil nok mest være aktllell i forbindelse med den kommende 
ge/leralforsamli/Ig. 

2) Hvilken konsekvens har det, at formand Henning Rasmussen er forpagter af klubbens 
restaurationsvirksomhed? 

Formanden har Ol'er for redaklionen oplyst, al det var en fOr/a/else på generaljorsamlingen at sige, 
al han var fa/pagter af kokkenet. Detle er meddell Karen Madsen i el brev, hvor Henning 
Rasmussen wdrorende sin rolle med hemyn lil kokkenet har oplyst folgende: 
" ... Vedrørende forpaglningen, er jeg nok kommel til at b/ande begreberne sammen. Det der blev 
oprellel med mig, som med alle tidligere formænd, var en bestyrerajtale, der giver mig al/svaret for 
driflen af kokkenet, hvilket er praktisk i forhold lil myndighederne med hemyn lil næringsbrev, 
~piritllsbevilling, I/atbevillinger etc. Derudover har jeg sehjølgelig som formal/d del ol'erordnede 
ansvar for at samspillel klllb/kokken fllngerer. Jeg behover næppe al fortælle dig, at "jobbel " som 
bestyrer er u/ol/nel ... " 

3) Fonnand Henning Rasmussen udtalte på årets generalforsamling, at alle, som ønskede det, kunne 
se køkkenets regnskaber. Da jeg kunne konstatere, at køkkenets regnskaber ikke bliver revideret af 
DSR's revisorer, tog jeg - på opfordring af Bjørn Qvale - imod Henning Rasmussens tilbud Når 
bestyrelsen finder det belejligt, vil jeg meget gerne gennemgå køkkenets regnskaber inel. bilag. 

Beslyre/sen oplyser, al der på baggrund af Karen Madsens spo/gsmål på generalforsamlingen blev 
illdkaldt til el mode med orielltering om kokkenets økonomi d. 25.2.1997. Indkaldelsen lil model 
blev bragt ib/adels februar-lIummer. El referal af dette mode kali læses alldelsteds i b/adel. 

Du skrivet· vel også el indlæg 

til næste nUt1lnlet' af bladet ') 
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Køkkenregnskab 

H kraftige opfordringer fra et enkelt medlem fremlagde bestyrelsen tirsdag den 25. februar 
køkkenregnskabet for 1996. 

Drevet af nysgerrighed og i håbet om en morsom og konstruktiv debat, troppede jeg op i 
Kongeværelset. Jeg blev skuffet. 

Enten var seancen med køkkenregnskabet ikke blevet annonceret godt nok, eller også må det 
konstateres, at køkkenregnskaber ikke har medlemmernes interesse. Jeg tror mest på det 
sidste. 

Der var nemlig kun 4 medlemmer til stede foruden et større antal bestyrelsesmedlemmer og 
klubbens revisorer. 

Det meget regnskabsinteressede medlem glimrede ved sit fravær - havde meldt afbud - så den 
store debat udeblev. 

Regnskabet blev fremlagt ved et "multioverheadshow" Der blev "tegnet" og fortalt. 

1996 har været præget af store anskaffelser bl.a. ny opvaskemaskine og sumpsier. Køkkenet og 
baren har været præget af en del tyverier, bl.a. blev der stjålet 30.000 efter en fest i september 

Det kunne af gennemgangen konstateres, at de store klubaftener stadigvæk er tirsdag og 
torsdag. 

Roere er åbenbart et meget kaffedrikkende folkefærd, for der bliver indkøbt enorme mængder 
kaffe. Tendensen er åbenbart at folk tror, at kaffen er gratis - det er den selvfølgelig ikke, så 
budskabet fra bestyrelsen er husk at betale for din kaffe. 

Blandt mødedeltagerne var der en del snak om, hvad der kan gøres for at hjælpe 
festarrangørerne med at gøre det nemmere at opgøre salg og forbrug. Det ville hjælpe meget, 
hvis der blev udarbejdet en vejledning. Det er i forbindelse med festerne ikke muligt opgøre, 
hvordan udgifterne fordeler sig. 

Udlejningen var "selvfølgelig" også til diskussion. Rygtet har gået, at der er stoppet for 
udlejningen. Det blev afkræftet - men det er suverænt bestyrelsen, der afgør, om der kan 
udlejes. Der udlejes kun til aktive medlemmers private brug og altså ikke til Tante Grethes 
fødselsdag. Der skal rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

Efter den officielle gennemgang var der mulighed for at særligt emsige medlemmer kunne 
gennemgå alt bilagsmateriale for at se om "der var fejet noget ind under gulvtæppet" Om der 
var nogen, der benyttede sig af opfordringen, ved jeg ikke. 

Medlemnr. 2988 Gitte 
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Mobil roklub i Rom 

Undertegnede har været i Rom i starten af februar Under dette kulturelle besøg fandt jeg verdens 
måske to eneste mobile roklubber Den ene roklub bestod af tre mobile enheder, samt en 
redningsbåd De tre enheder bestod af et klubhus i to etager, næste enhed udgjorde bådhal med 
solterrasse ovenpå Sidste og mindste enhed var et overdækket robassin, så kunne man jo smide 
fortøjningerne, og sætte kaninerne til at bugsere klubben til en anden position 
Den første og største klub havde 200 medlemmer 

Jesper Petersen 



Oriente ringsløb 1997 

2/03 
9/03 
9 / 03 

14 / 03 
15/03 
16/03 
22/03 
25/03 
27-29/3 

5/04 
6/04 

13/04 
20/04 
25/04 
27/04 

4 / 05 
1l/05 
18/05 
25 / 05 
1/06 

18-20/07 
24 / 08 
27/08 
3/09 
7 / 09 

10/09 
17/09 
21/09 
24/09 
27/09 
28/09 
5/10 
8/10 

12/10 
19/10 
26/10 

9 / 11 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige lØb: 

Løbstype 

B/C 
Gåsehus 
B 
Nat-Spring Cup 
A-Spring Cup 
Stafet-Spring 
6. Div. 
D-Stafet 
A-Påskeløb 
B-stafet 
B 
B 
B/C 
D-stafet 
B-stafet 
B 
B-stafet 
B 

B/C 
B/ C 
3-dages 
D-stafet 
B-nat 
B-nat 
B 
B-nat 
B-nat 
B 

B-nat 
A-nat 
C 
B 

D-stafet-nat 
6. Div. 
B 
B 
Jættemil 

Hamborg Skov 
Ravnsholt 
Lellinge 
Stenhalt Vang 
HØvelte/Tokkekøb 
Gribskov Mårum 
Lekkende Skov 
Ravnsholt 
Stensbæk/FrØslev/Hjelm 
Gl. GrØnholt Vang 
Gribskov Vest 
Store Dyrehave 
Klinteskoven 
BrØde Skov 
Valborup 
Danstrup/ Krogenberg 
Valby Hegn 
Jonstrup Vang 
Lystrup 
BuresØ Skovene 
Stenberg/Tvorup/Tved 
Geel Skov 
Stenholt Vang 
Køge ÅS 
Gribskov NØdebo 
BrØde Skov 

Gribskov Mårum 
Nyrup Hegn 
GrØnholt Vang 
Slagelses skovene 
Skjoldenæsholm 
Farum Lillevang 
Præstevang 
Tisvilde Hegn 
Gribskov Vest 
Gribskov NØdebo 

ArrangØr 

Storstrøm Skovkarle 
*** DSR *** 
Køge OKilde 
FIF / OK øst 
FIF / OK ø s t 
FIF / OK øst 
Herlufsholm 
S.G. 
OK SYD / HTF 
Søllerød OK 
Farum OK 
DSR 
Herlufsholm 
Lillerød IF 

HSOK 
Tisvilde Hegn 
Ballerup OK 
KFIU 
OK Skærmen 
Skive / Nordvest 
S.G. 
Fredensborg 
Køge OK 
SØllerød OK 
LillerØd IF 

Ballerup OK 
HSOK 
Fredensborg 
OC Slagelse 
Hvalsø OK 
Kildeholm OK 
OK øst 
Tisvilde Hegn 
Lyngby OK 
OK 73 

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

tlf. 38 17 62 52 (arb. ) 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 45 85 86 05 (priv) 
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Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag d. 11. april 1997 

Redaktion: Lars Bundesen (ansv), Fredensborggade 14, 4tv., 2200 Khn. N, tlf 35821418, 
Thomas Krumholt (tlf. 35264648) og Niels Holme (tlf. 31 190010) 

Tryk Offseta, 4913 Horslunde Oplag 1500 eks. 

ADRESSELISTE 

Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 

Telefon (køkken og kontor) : 39296326 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal) 31185811 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Henning Rasmussen Johan Frydendahl Thomas Krumholt 
Normasvej 14 Engbakken 27 Carl Johans Gade 5,4.tv. 
2000 Frederiksberg 2830 Virum 2100 København ø 
36464767 45858605 35264648 

Kaproningschef: Materielforvalter: Instruktionsrochef: 

Jens Chr. Pørneki Søren Larsen Karen Brems Føyn 
Østerbrogade 88F,SI. Dalstrøget 85, 2.mf. Valbylangg.108,1.th. 
2100 København Ø 2860 Søborg 2500 Valby 
31 380997 31677443 36457324 

Langtursrochef: Kontingentkasserer: Kaproningsudvalg: 

Jens Reimer Kun skriftlige henv Bettina Frederiksen 
Gammeltoftsgade 6 DSR, Strandvænget 55 Sofievej 10, sUv. 
1355 København K 2100 København Ø 2840 Holte 
3391 8997 Att: Kontingentkass. 4541 06 17 

Husforvalter: Køgemester: Motionsrochef: 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper Petersen 
Strandvænget 55 H.C.Ørstedsvej 63 Brøndkærvej 15, 2.th. 
2100 København Ø 1879 Frdbrg. C 2500 Valby 
39298499 35368805 36170101 

Motion+ rochef: Kajakrochef: 

Teis P. Hansen Dorthe Bartels 
Manøgade 10, 2.th. Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2100 København Ø 2100 København Ø 
39298802 39274882 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR-arbejde: 

Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl Jacob Nordby 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 2000 Frederiksberg 
45885886 31 284871 45858605 31 870495 



02634 KHC 
JOHAN FRYDEHDAHL 
El'iGDAKKEN 27 
2830 VIRUM 

9& 000 

Under dette nye logo går motion + på vandet igen i den nye sæson. 

Inden længe vil de almindelige kageroere kUlUle se disse mærker på de indviedes 
træningstrikoter, når +'erne ræser forbi på vej mod horisonten (læs: Tårbæk). 

Som sædvanlig vil motion + foregå tirsdag og torsdag kl. 17.00 fra DSR under kyndig 
vejledning og råben af Lars Talk-Talk og Jens Christian Pømeki, alle 

interesserede er ,,;,elkomne. Eneste kraver, at man har roret og gerne vil prøve 
at ro lidt mere koordineret end "bare" en hlr til Skovshoved. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Rokl ub 

MEDLEMSBLAD NR. 4 • MAI 1997 • 65. ARG. 

Annelm~ Rosmll.lun dobu Euk.hd, en af de I all 8 kapronings både, der blev dobl ved 
flUnderheJ.mm~cn d. 6. apnl. Mere mde I blo&:1 (j% . LArs !JI/ndesen) 
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Aktivitetskalender 1997 

Tusdag 6 maj Langrw-saften 20.10 I 
I Lørdllg 
Onsdag 

. 
I LB'da~ " I Smld"'g 2.\ 

5 -R. 

GJfd3S 14 

Lørdac 28 
Uge 30 

maj 

maj 

Jllm 

J= 
J'~ 

Juh 

lnnofe~1 

Inuoduknonsaftcn 
PUl SCrut 

Rosf'Oltens dag 
Løvspnngsmr på Fwes.oen 

L,lJlgtur på Fll'.n"oo,.g FJOrd 

Fødsdsd.1g<;fes; 
MIdsommerfest (alholde5 sammen med Kvik) 

LaOgttLf tLI den stockholmske sk3~lg~d 

-, ___ _ ,:J".C·I:;',-='",gu"""'-...;H"J='"=""'SJO - swllcl'trammgsleJ! 
16 · 17 august Kaninlangrur ru Ni\'å 

kJ 19.00 

J8.00 

kJ 09.30 

kJ 11.00 

kl , 
kJ , 

30 august Karundåb og ·fest k! ') 

, 

20. sept, Høslfest kJ ? 
~2~'~. ~o~~~.'---iS1M\der::'try="",,~·~,='"f'~";---------~k1~.---""'? I 

HuSk.!'"rrhe officia' DSR l:.ahgturu~ :mea..orientering'Q:I1l mu1igh~e for 
~h,usronin,.g. billeder ta~Norge m:m.llI; -tirsa'.~. ~,'!.li{1d. 2o.J6, 
Mød op, HVis du har tyst til'al høre,l!v~ Ian~oni!!g_går ~ pA, eller vitmed pi en af 
sommc:rens ture. . ~ . -

Rosportens Dag 

Rosportens dag aiholdti; lr lørdag d 24 maJ , lwOl klubbe!ne wm sæd"anligt ll\llde~ "cd B&W's 
roklub til en hyggelig dag på langelinie 

I Ar er der arrangeret QrierLtt rings ~o rLirLg.~ konklllTence med pr ~rnie til den båd, der har nest ngr lge 
~"ar ~r er deStrden lodt rækning mellem alle klubberne i kred s.e n o m et telt . 

Til frokosten er der desuden underholdning i rorm af jllLl.+musik 

Se n;r; rmere pA opslagSlavlen vedrørende DSR 's deIUlgels.e; Rosponens Dag 
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KajakLldvalget og Motion + inviterer alle de nye kaniner 
(gamle roere er selvfølgelig også meget velkomne) til: 

~t 
(INTROFEST VL.RS10N '(/) 

I Kom til det heJt store arrangement i maj måned, Der bydes på lækker ma~1 
I fed musik og hyggelige mennesker. I 

I Det foregår den IO. maj kj. 19 i DSR I 



Tur til Struckmannparken d. 8 maj 

Kr . H immelfartsdag VII der Igen i ~r, traditionen 1m, v;-ert> fæl lestur td 

Struckmi'lnnparkcn l Skodsbnrg. hvor vi spiser frok0st, hygger os og rl elti'lger 

I d lv.:-rse venskilbdigl' konk \l rre nee r mod de lmd r,' r~)kJ u bber. H vis i kke d Il v i I 

være med l det rene tClVtriekke n, s;'; sm"r i hvert f(lld stemmeb,lndet, Ind e n 

nu togt' l' hjemllldril : Ol' l sl-:,ll heppes' 

VI modes k l 9 vcd biidh.'l l lt.::n I DSR, hvorefter d er lobell(h~ sættes b5dhold. 

H u.-.k ilt medbnnge .skdtdnj - der b l iver I"ndgang irJ c.tra nden 

Tdmt:lding ti l turen og kob ,lI froko,.;tbil let t il 35 kr. for eg ilr I beJnen 

Drikk<-'VMcr- IYJ!i ..;d v rnedb r ll1g02s. Hu s k ilt ilngrv'2 evnL styrmandsret, nAr du 

skriver dig 1'.1 tilnH __ 'kl lngs l ,~knl 

Indti l vid ~' rc cr 111:1\ dvl!'l,l';<..' filn til I pli t l lrl' rl "ilt td ~O l l()b~ t ,1 1 "pnl miint.:'d 

vd VI hav," <..'t Illne k lMt (lvt.:'rblj k (l v t,;' r b,'ldel)('~ st;) lld - og del ti1geri1f\wltd 

bil ~; .!i f,\rh;,bl'l1 lll g llge~ 

1\1 ( )t tl H1S lI d v tt Ige,. 



Løvspringstur på 
Furesøen 

Som du dl.crhilndcn ~r nogle ar, ln.dmO<1 for, 
,ndhtkr fMt'o"nfdcl",&~n igen ul. al DSR', 
nlOl,()n;~le, bn "yde fcdrer p.l Fures"""r" ~emh~ 

søndag d. 25. maj 

V, Ilnc! som vdnl igt bilde hl)'; Rokh'bb.n Fur~,o. 
Fan;m, hvor v, mode~ kl. I I 
Derefter fon;n,; tI) ~a 16'-' afbrud t af frokost OS 
kaffepau~e 

Du kan 1~g.r'C med 11 ·,æ'e relur , Koocnh~~ll C~ 
kl I ~_ Moobrms .elv fro~ost cg dr iUcvarer 

Da de' er er beg,,,,,,,,tt ~nL;l1 pladstr I'~ ca 25, 
IJl rå:k$ hurt'G lilmdd,ng på opslaget, hvor du og,a, 
k~ n fi"d<: yderllge,e oplysnonger em lu'en, ko" 
m, 

Sn)d ,kh dlil s~lv for dc'''lC dejl;l:;~ tur' 
DCrrI%rk <kr kræ-cs rorCI for at dclt-'lg~ 

Langtur' på Flensborg 
Fjord 

Som ~soncl'lS anden lilTOgrl,l1 byde! langl1,lTS' 
udvalget pl en fr.rl.zngcl weekend p~ FlensbOlS 
Fjord, et ~f Danma, ks i1~liS~ I ~ omr~dtr 

TLJr~n finder ~Icd 5.· 8. j uni (GnmrllOvsdas .. 
den folgen<le ",eekend) 
Dvs aJlej:it med bil eller tOl:l fu K.iI!lenh~"f1 seN 
onsdag cftemllddag Ob hjemkomSt ~"ndJS anen 

Vi It~r ~e( lo~ning 'lJ 20 bådpladser, h~IV, 
F1ensbcTg og KaliuM Rok l ... bbeT (de li gger ca 
km fra hin,lnden p! h~ e T ~in side af g.rænsen) 

T uren forvent es al blive en sem, - Iu~ (lJT mC()' 
O~emJlrung i rokl\Jbbernc i Sønderborg OS 
Gråsten foruden Flensborg og Kollund og 
spilning af morgen- og aftensmad, land, sJledes 
at vi mest muligt slrpper fOf al slao:be kogcgrejer 
madvarer ro v med 

Ikke alle detalJcr p! ruren er pi plads I sluwen::lc 
SlUM, og de lilmeldle vil få ,ndllydel!.C pJ 
pl~ruao:gningen Det 1111 blive !>lI1 el opslag op. nAr 
blotde l er ud~ommel Hvis der er Here lilmeldte 
end der er pladser. vil der bli~c lrokkel lod , el 
eller an<k:1 omfang. 

Med venlig h,!sen Lars 6onde!.en o:; JCl1S R('uner 



Stor interesse for kajakinstruktion i DSR 

VI har faet over 70 ønsker på kajakmsll1lklion Dtl betyder, at der kun er 24, ~om er heldige og 
bliver ~at på hold r førSle omgang Resten kOffi"'rler på venteliste. Derfor er det vigtigt, at du ser om 
denne plan passer dig - og hurtigt melder tllba~e 111 en afde to kontaktpersoner For der er rigtig 
mange, som ønsker en plads. 

Pusoner som er kommet på begynder-i(]struktionshold i kajak: 

u~~ 23 Uge 2~ i Uge 27 
(S6ruJag d. j16 - oosll;l~ -'/6) (manda~ 16- torsdag 19 I un i) i (mandag d. 3016 . j{)J'S. 3/7) 

Na~n Num n\ I Nilvn Nummer I Navn Nummer 
er 

Bjarne Engel 77 BlfglllC H-L SlcmMy 1226 Preben Selsllcr 896 

Poul Nls~n 28<) Ric Z Sørensen 1263 BI rgale SlIYlonscn 1025 

Slig MOIlrad 952 Jesper Poulsen 1495 Morten Kapel 1182 
Trine Fiseher Hanscn I ~31 Enk R:lsmusscn 1704 Kim Sørensen 2053 
Ma na n nt: tvtichael se n 1799 Kim ØSlrom 2383 Karsten Hennksen 2171 I 

Milds Højborg Jcpsen 2502 Martin Andersen 2577 Torben H;mscn 2533 

Susanne Schang 2528 Binhc L. Pederscn 2766 JOrIJS MOIJUjMd 2553 I 

~erHolm 2809 Janne Ler~lev 2601 Melte Hvass 2737 

Er du forhindret i at deltage i kurset - så ringtil Lotte Ørnø pa telefon 39 29 39 89 eller Vibeke 
Jansen 31 l8 4780 - sa hurtigt som muligt 
D u SKA L mel d e ti I ba ge .~cnest en lige før k I (set - om du deltager - ellers gå r d In pi ads l i I en af 
personerne på ventelisten. 

Venteliste: 

Nallrl Nummer TclefOl PriDri Icri ng .af lle:er 
I Marianne o Peder$co 2849 J8 80:094 23 - 25 - 27 

Anders BOI fI ng-Mol ler 2857 3295')58 27 - 25 - 2) 

Niels T rads[eldl 2860 )526(') 16135259100 23 - 25 -27 
Thomas K ns( la nsc n 2861 )5 )11 '-O 07 23 - 27 - 25 
Tom Nonn 2&64 I 27 

BJom Mikael Nielsen 2781 3879 ('7 97 2) - 25 - 27 

J:lcob Nordbv 2009 31 87 (·495 27 
MIkael K. Nielsen 2916 38)4 fO 82 123 -25 ·27 
PernIlle Nordby 2954 40 66! ')4 1 JS 26 4648 27 - 25 

Opfølgningsinstru ktion i løbet af året: 

Der vil blive opfølgningsinstruktion hver onsdag (undtagen de uger, hvor der er ugekmsus) 
Første gang når vandet er over 10 grader (sculer~kiltet lukkes). Samtidig vil der være instruktion 
hVCl anden søndag - se listen pa opslagstavlen. 

i\-M-J Kajakudvalget 



Sæson 1997 for kajakker er godt i gang! 

Nu da Motion+ er startet op igen og inden instruktionen starter er det visl på sin 
plads at opridse de regler for reservation af både vi bl.a. talte om på modet i januar 

Som i 1996 vil det for 1997 kun være muligt fast al reservere både til Motion+. 
Handicap og Instruktion. Derudover kan reservation kun ske efter forudgående aftale 
med kajakudvalgel. I skemaet med kajak.kernes navne fremgår det hvilke kajakker 
der fast er reserveret til hhv. Motion+ og rnstruktion. Dermed kan man se hvilke 
både der højst sandsynligt er i brug - og hvilke der er til almindelig fordeling efter 
det normale princip "først til mølle ... ". 

[ korte træk er reservationerne for 1997 følgende; 

® Mandage 1730 - 18 Motion+ 17 pladser (se skema) 

® Tirsdage 18 - 1830 Handicap max. 6 pladser kan reserveres 

® Onsdage 17:30 - 18 Jnstruktion 13 pladser (se skema) 

® Søndage i lige 13 - 13:30 rnstruktion 13 pladser (se skema) 
uger fra 1/6 

® Uge 23, 25, 27 17:30-18 Pingvinkurser 13 pladser (som onsdage) 

IndSkrivning kun på computer i 1997 

For de der måske endnu ikke har været ude på årets første tur, så kan del oplyses at 
vores kajaktavle med personlige kort ikke kommer til at fungere i 1997. A f hensyn ti 1 
rationaliseringer og i tråd med den øvrige samfundsudviklingen tager vi i år 
teknologispringet fuldt ud - på almindelig dansk vil det sige at indskrivning KUN må 
foretages på computerne. Det vil også sik.re at vi for 1997 forhåbentligt får mere end 
IO kajakroere på top 20 listen for medlemmer med flest roede kilometer I" 
Venlig hilsen Kajakudvalget 
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Løjmede rovagter i DSR ? 

I sidste nr afbl~d et opfordrede form3nd HCIlr'UnS luaftlg1 medlemmerne lil at melde ~I~ ,om ro
vagter, ide l de lle omr Ide dC.'>ldsle A, har kllr1noget p~ pumperne med meget f1i (m,lhge l ov3stCI 

Da klubben; skrivende ~rllnd !.I~r oden rnorionSfOC",he( tilbød jeg .'>om t idligere mOllon~rochef 31 
nmgere $Om rO"asr~kOOfdinalor I s;r~nSlanen leg ,ndlc"aldtc derfor ril el fOll3g1sonøde fOl alle 
Interesserede. som blev afholdt t lfsd~S d IS 4 S pels.:)r:er ffi0d:eop. heraf 1 "gammel" , o" ~S' . en 
porcmiel saml ro medlemmer armolionlJ.ldva1sct. 
[)elle anl3l (2.) fovaglcr) er ah ro. hlle II I al fl rovagl'oQrdningen ,i' at fungere. sHremt de Il fn~ll. 
lige j k~ e yder en mdSdlS la llgl ... d over, hvad der er lag' op 1,1 (1 -2 "agler pl . måned) 

Da der I0 er bCM)rel~n s polit!k ar 31lszne 1""tlleL arbejdskraft pi de områder, hvo. fnviUighedcn ikke 
S"t til, $)nes den mest nzrliggc n<1e løslung at være. at bcsl~re lscn llf.:;æ tter lønnede lovagtt . , enten 
,'ed ~llndgl kontrakt nled en vlIgtsclskab som fx Securi tas, der så Irunne stine med \' lIgter, elle. ved 
fasT ansæutJse a f e n person, fx en eftulønner Hvis der skal være O(wagler ti rsdage og torsdage, er 
der Cl. 40 af disse fra maJ-~e pteml'ler. Lønnen pr dag vil "el ligge pi. Soo- l000 1.:1 ,afltænglg af 
al"lszllc ls.esformen, og den samlede lølludgift vil slledes være ca 20 000·40000 kr, sval ende \II S
IO kr pr medlem pr. kvana l, hvilket ve l må I'Iel eg llts ~om en moderat lro ntingent Sllg mng 

Det e. se lvfølgel;); og..! en mu lighed at afsb!fe rov~gl sordningen , da der er .lå ringe opsllJlnlng bl 
den hlandt medle mmerne. Hvorfor hruge tid på at orsanis.ere noget, som med lemmerne tilsyne
ladende tillægger si lav vzrdi? Endelig er der ogs! den mul ighed, j! en halv sn~s med lemmer, der 
ikke er heil grønne i DSR, siger til ~Ig selv, al de l .Ie/v/o/ge"g dr/æ lu", p',;,~e, ollom,}CIJ J IQr~lt klnb 
;Ur kou/J (;11 ro~og l~o,-d!l/11g {II ar jill /g ere pO jn~J/fig ba~IS. og melder s ig $l)m lo vagter til unde. 
tegnede e ller de n ny motiQnsrochef 

Som situationen er nu , ha r klubben <:t problem Hvordan det så ~k~ 1 1 0S ~5. må "ære op !II medlem· 
merne og bestyrel~e" 

Da de ' er en hlle c hance for. at nogle flere medlemmer ~r tznkt lidt o~er situa tionen, indkaldes til 
ro\'agtsm"de - igen - medio maj Se nlP..mere 3ndet,teds I bladet efte r de n plæclse d ~ l o 

Med venlig hi lsen 
Lan BlindeSt" 
ojg<;el I"O l<oglSkf>Old!l/(Jlor 

300 personer til introduktion! 

Ajle n:ko rde. blev sl!e" da DSR l ~ ap, il hol" , ~scnens første tnt'cCuk:llonSJtl:cn for kommende 
kan ine r, Idet ca 300 perwner mødte op 5.l1 .. n VH ryldr ra br.stepunlrtet . og en del m~lte SIA I halten 
(og fik denor næppe meget ud Af K3.ens fO.edrag) lns'ruklionsrO(;hef Kliren Fc~n oplyse., al s,on, 
folge af den enorme l ilw"mnlTlg c, del bcslunet at Aflyse inlfodukl1onen I mlJ, s'ledes at del'l 
afholdte introdukuonl Aplil hhvet" s;.Esonens ene.~le. og <ler e. herefter 11J1r.l el for II lganJ.: l il klubben 
hvad angår nye hnme. Kar .. n I1lf0;er, at der ove ...... eJcs en anden p'oeedure (lI tnlrodukho nen h l 
næste s.:eson 



Til styrnlænd, sonl praktiserer natroning 

En populær aktivitet hver sommer i DSR er måneskinsturene, som der helt sikken vil blive en del af 
også i den kommende sæson, og derfor ogsa brug af klubbens l1agermuslygter, når mørket er faldet 
på. 

Til de styrmænd, som agter at deltage i disse natudl1ugter, er her en lille orientering om, hvordan en 
sådan lygte håndteres både før og efter brug. 

Som bekendt er styrmanden ansvarlig for, at der er lys på båden, så den kan ses i en radius af mindst 
2 sømil J DSR er der tradition for at bruge l1agermuslygter, og dem vil vi også fremover anvende. 
Af opskriften på næste side kan du se, hvordan en l1agermuslygte skal klar- og rengøres. 

Lampeudvalget har brugt den mørke tid til at kigge klubbens lygter efter i sømmene. De var mildt 
sagt i en temmelig sølle forfatning, for slet ikke at tale om lygteholderne. 
Der er nu blevet udtænkt og konstrueret nye holdere, som det er muligt at fastgøre lygterne til, og 
alle lygterne er blevet efterset, repareret og glassene pudset. 

Vi overlader nu ansvaret for lamperne til brugerne, hvilket vil sige, at den enkelte styrmand på 
natroning er ansvarlig for den lånte l1agermuslampe og lampeholder. Skulle materiellet blive skadet 
undervejs, er det styrmandens pligt at orientere materieludvalget om skaden. 

Ofte er glassene på lamperne helt sodet til efter et par timer på vandet , hvilket som regel skyldes 
forken justering af lampen med for kraftigt blus. Rengøring af glassene er også styrmandens pligt, 
hvilket der var mange, der "glemte" sidste år. Lamperne skal altid alleveres ved værkstedet efter endt 
tur. Er en lygte beskadiget skal man på en seddel beskrive skadens art og hæfte sedlen fast på lygten. 

Det er for øvrigt en god ide at medbringe sin egen batteriIYf,>te som reserve på natroningsturene Hvis 
man bliver drønet ned af Daniink eller en l1yvebåd, er det en rigtig dårlig undskyldning, at tampen var 
gået ud, - og det hænder jo, at en l1agermuslampe går ud 

Med ønske om mange kommende gode natroninger og lune sommeraftener fra "LampelIdvalget". 

Motionsroning hveranden onsdag på Øresund 
Københavnskredsen arrangerer igen - efter et års pause - motionskaproning mellem hold fTa de 
forskellige klubber i kredsen. Målet er at få sved på panden og fælles oplevelser med andre klubber 
Banerne ligger dels ud for Hellerup-roklubberne, dels ud for roklubberne SAS/ARK. 
Der ros 20 km hver gang. 
Holdene får point for deltagelse og tidsforbedring. Det hold, der rar l1est points, vinder præmier. 

Se nærmere på opslagstavlen vedrørende tilmelding og regler 
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2 

3 

4 
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La nterne -Flagermuslvgten 

085 1 AnvenD helsl petroleum frem lor lampeolle 

Flern dækslet og ly1d petroleum loplyldningshullet Oillll 
kante., Sæt oækSlet pil plads igen 

Hæv g laskuolen ved at sænke lol tearmen ned og lor den 
Irld r "a~ l( et Nu er giaskuDlen fastholdt og vægen blottet 
Anlænd oereHer vægen 

Sænk glasl<:uplen og reguler tlamrneholden til en 
pa!'>ser'lde !'>to!!el!'>e Flammen må I~ke ose ~Irlmum 
hOlden på flammen er 15 mlllHneter og rna~Sllnum 3!:i 
millimeter Ønskes en lel be1ysnlr.;! kan vægen klippes I 
en !'>ords Vinkel på 45 gr ader 
lampen skal altid holdes I lodret poSition, hgeleoes I en 
oenOllg alstand al brandbart malerlCJle og oelekter 

Momellng og rengOllng 
t./led :ievne mellemrum skal lampp.n efter ses Hæv tappen 
Cl! IJlrnj'.'lflrl og hrli glaskup'en Ild T: ænger glasktlplun III 
rangoung lor ever.:uelle sodalleJIII..ge:. kar; den !Irkes fil 
il! Sit gItler og rengores Glasset kan ogsa SkifIes . l"wl~ del 
er gile! I Slik~er 

Vægepattlet kan oret.;>s filt t"'Ofel ter OOIIOI:t>s op 
KonlrOo!e. at vægen e. lang f"O~, og nat til t.>urdC1I al 
L>elto!eum!';!anken HVIS IHe. s:O;al "æg<>n Skil tes UD 
Nar lanternen er ette':>el. montele!'> den k lar til næste 
tlt\J9 



BI3delS re<bkl ,on er blevel "dv"~el. sllfiles III 
den no .. beStJr ar 

WJS 8"'1fk ........ ansvar~lIl~ende 
11!onK,S K"'""hol" f'''~ls HoJ",( 
og P,du Jllh' M(lth~" 

De~uden Ilar VOI nelop afr,Jede motrons· 
rocIler Jesper !'elerlen, dcr eT f.YUtl li l 
Fredericia , rndvrllt!;ct I ~t blive b l~dels 

korrespon/1cnl i Jyl la nd 

Heda~ l l(me l1 lI ar fiie l adS3nG II I r\~1 edb' \ld, ly r 
nlcd bl a W,ndows 95. desklop program og 
CD· RO~'I ·dre~ He ... ed er mui:!;flcdcrne fo r 
le~slOpSil;lOlllger o,,; Il(u~ If ~ lIon.:r m v kraniSI 
for øsee hil~el 5kal med~ irlo.~ 111 ~I forbedre 
bladeis laYOtJI !\cWllat CrnC VII ~Unl1C:>e~ I 
lobcl <lf de I.. ommendc mineder 

Udvlde l~n af ,ed. kl ,onen saml de for øsede 
telrm~~e lTIuhglle<!er v,1 denor forl\it>enthg. 
gure lJSR·blldet mere Indbydende al læ>e, 
men .. , vil gerne ul'ldersHegc. Il det, hoj srad 
et I.nerne, dcr U1ed liCIe! Indlæg om Sjo"c og 
,nteressan1e opl(:ve l ~(:1 I klubben. debat lIldlæg 
nI v er med III n Sore blAdet interessant 
Vi ser derfor OBs! 1', em 111 QJ! Indl;tS III de 
kommende num,e 

Nyt EDB-system 

~: ........ 

hL, 
Indlæg til bladet: 

RedAktionen molillSCI helsl IIldl .l: (; pJ d,skel, 
IC, da deae!;Of del 'ellc-re ~t (OIeragc ulrellel· 
\er In v VI I.. ~n behandle de OU!C (Ornlaler . 
nerunder Wnr.;! Ol; Wor d·Peneel (M3C 

form~ter SIVer doS prl'lblemcf) 

HM du rkke mulighed for at skrivc pi tekst· 
bth~ndllng. er du nJlturl,g.v\~ ogiJ velkommen 
hl at aOevere eT h:illd· cller muklnskre~e! 
Indlæg H~,s el sAd~n! er If storre omrans. 
skal det hC"SI nnevcres I god Ild fuf dead ' u\e 
Ik.!.dhne for det ~ommende b l ~d k~n ses 
vver~\ pi bl~dC1 s n:tst~, dste SIde 

Redaktionsmed lemmer søges 

Da Niels Holme h r Ret en d~ 1\ ef og derfor 
hr lagct baf~lsorlov fra rc::lakuonen. wge.s 
1.2 per~n(eT ). der har lyst III 31 supplere 
re<llknonen, efllen flSl el1(1' fOf en periode. 

Kra", li' an$Ogerne Helst et ""51 kelldskab li' 
lek!tlbdJandhng eller t'Y'OUI og ')"$l Ili Il 
skrive Du ml ~me være hnin 

I [";$ du vil v~re n1'Cd eller vil horc nzrmere, 
kali du heflllclld e d,S til. 
Lars Bun!! ~ sen (lIf J ~ 82 14 I &) cHer 
Thomas Krum.hoh (tlr JS2646 4S) 

DSR ~~I \ I'*tl .fvlllt.::r.:n '\196/1997 udskltkt !.let samle l" edtem~ r egl l t<".!k()nllnse lH lyqt.m me(j 
el n~t n~1 h,nlk vnr el DOXL ~\Stt':f1l (en klont lil dBASF.) Del nye er et MS ACCESS 2·sySlcrn 
ACCI:SS ~r H ist, "1f1.11"''''1'~ er muh],!! ~l bell)11~ d~ta (r~ k ontin:;~ nldalab.lsen både I WOR]) oS i 
1"\("1,1. 

o~\ IIH' $) SI.."" ~~n diJ" IIl oHlh:$ lia Inl(fnet pl Hp p" ww2 dk·onlinc dl'~SI!r4ohll nr!c , h,m 

[)~t ~ ;'" I,suom dCl t>iI'1I1(! brusel tIl oP~':~~III"g ~llOnll"SCn\ \,~ PBS 

Ol .. !lame'l. ~U"lIogl!"I~"','.· "" 
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16. maj fylder er afDSR's mange
ånge medlenuner, Bem Pack~ll. 
86 år. (DcMe omtale burde derfor 
hive va::rer bragt for et år Siden. men 
da var redaktionen ikke onemeret om 
den runde das). Packness delrog i 
mange langture som aJ..1iv Under en 
af disse regnede han de legrungt'f. der 
smykker væggen I Slyngelstuen 
Benl Paclmess har ansket, al redak
honen i sledet for en s!.ClTe omtale 
bnnget hans selvportræt saml 
nedenstkndc sentens 
(Teksl og f 010 LB) 

Under en poellsk raptus 
skaber Orde/frdTcd I 
forklare/se 

Verdensrekord godkendt 

IO mand fra DSR sarte ~m bc':kendt verdensrekord i 24-tlmers Uldendms ergomctCrToning i 
weekenden d. 15.- 16 februar Verderurekorden cr nu officieh godkendt afConcepl O, det 
fuma.. der laver ergometrene og udformer reglerne for konkurrencerne i maskinerne 
DSR's rekord Iyda pi 438,6941o:m, hV1.lket er en fIXbedring pA IlIeR end 16 km i forhold al den 
beslående rekord. En 0 01 forbedring, og en rekord, der sikken \'lI f3 lov at slå længe. 

1

4 af rekordguneme var i øvrigt i TV} '5 morgen-TV nogle dage senere og fortæUe om rekorden. 
IXr blev vist lidt af den VIdeo, der blev o La Cl i weekendens lob 



Filo"sjo"fiske tanker fra en træningslejr 

ri / ThD»IOS Eber' 

Nllr man tager på. Iræningslelr, er del for kun al tænke pil roningen. Som ny aktor og besælningsmedlem på 
HlA-, har jeg den lVIvisamme ære al ro på en båd, hvor del kun bn gå lilbage, da de som bekendt har vundel 
alt, hvad der er værd at vinde 
V, havde valgt al tage lil Samen. en lille flække I Schweiz i ugeme I J og 13 Karslen Nielsen. som OSs a var 
med, log ogs~ uge 12 med, så hVIS nogen horer en JOdie ude pa Bagsværd, er Karslen I nærheden. Lene 
Andersson og Alma Hellenberg var kun dernede I uge 13. 
Træner Benl log forst på skiferie. inden han ankom midt i uge II Da vi var de enesle gæster på helehotcllet, 
fik VI lov Id al vælge, hvilke værelser, vi helsl ville have Valgel faldt selvfølgelig på dem med en stor balkon, 
hvorfra man havde udsigt ud Over soen. Og balkollen skulle senere vise sig ~t blive ba~en for mange tanker de 
næSle uger: 

(Et kort uddrag, resten bortcensureret) 

• Hvordan finder træner Bent, som gammel SallIand, alene til Schweiz') 

• Hvad hedder en kam n mere end kanin? En ko hedder muh-ko, en gris hedder of-gfls osv. 

• Hvorfor er det eneste. der er fladt i Sch"eiz os, efter Ct trænmgspas') 

• Hvorfor kan 5 mand t bar overkrop på en balkon t forårssolen fa IO slOre bjerge pa den modsacte Side af 
soen Iii at ligne noget, Sa rah Youllg er kendl for? 

• Hvorror er kæresten aldns hjemme, når ilian nnger hjem? 

Sam træningslejren skred frem, og kæresterne derhjemme var blevet træne afaldrig al være hjemme, begyndle 
faxen på halellet at glade. Især IO ungersvende modlog mange faxer og kandtderede ttl at modtage prisen "Den 
gyldne faxrulle" Med prisen burde ogsj folge rcsningen på en ny papirrulle til hotellet. den sidste uge, hvor 
LD2X med Alma og Lene også var der, var der rra SUln tagt storc planer. Vi ville prove at opfore os som 
voksne og nonnall tænkende individer. Der havde VI i slarten været slæJ'k tendens lil sntå-pubertær opforse[ 

Men del holdt kun meget kort tid. Så begynd le vi at opfore os som en 6, klasse på ICJrtur, og Lene og Anna var 
tkke sene III at opforc sig som to POPIOSCr. 

Mellem de Io faglige træningspas fik vi indlagct ustyrlige mængder kaffe. læsl lektier (forSO!,'I). snakket eller 
mAske set en film p~ videoen. Om aftenen sa VI SOIll regel film igen. Her fik kaffen aflosning afen enkelt ol. 
der kunne gore underværker på sovniashed, som vi i ovrigt ikke lcd af I stedel tik jeg aldrig SCl mere end 20 
min af hver foltn. De andre lldr merc, men det var visl kun fordi. al rlllll blev vist pa undertegnedes værelse, 
og Jeg derfor sa Ict blev overmandel ar sengen 

Sadan gik træningslejren, sa det v~r rart al kOI11.nte hjem Itl Kobcnhavl1 og se, at man sladig er sig sek. 
Hvorfor ",an går i bamdom pa ell trænrngsleJr. kunnc måske være en opgave for en f1gtig filosof 
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På langtur med Skiklumpagniet 
af MntUe Walter, Lene Olsen og Lene R~mef 

"sa la"ge jcg ICW!T - $J liznge m l' hyr/c _11Jr" hNJ del "'''gel oplimirusk fra N'PI, Mmhr en j'edog 
,lUI ph din ryslrt ouloh"h" I h!lnmg mod Val 7MTI'IIJ & / WJ' /tide" han I'~ 1'1 s.ff)w'bohrd l 
hovtder. Vel' vor grill/d 11/ bekym,m8 do hutl f remslOmmede samme slroje CII lige UI/cr e po ''f!j 
fllbnge III DSR 1!QwJe ha" mon sl&'/ MW'detJ tkmfranslrl' lægt! wgd.> 'Jo" (lonSllllol/fmeu (og 1 
minut/eT og ~O}ltde JOOfrolle). 

29 fr,ske DSR'crc besteg fredag d_ 2812 \c l. 8:00 den {,o.1$, der Jc"lIc \li~ sIg ar b!,vt vores 
nUloldsstcd de n.r$re 26 limer - oosle rimer I;r:oserc end (orvenl""t' UdlUfen foregIle ,en bus uden 
skader Der BIoIde hjemturen Ikke_ Vores chau ffør Gymher fmkl3r«!e dog med rolig ~!~mrn.e (mens 
Vagn kør1e ræs) ",I der ,kke Vir noget al væn bekymcet for rk. var Irun nogel m~d en forken 
(inge,,) afljedrlng, rIOgle gamle sæder og fOl hdl l ... ft I hlulene Men hvem har, (l'I.'roSI s~gt al del skal 
være beh~gehgr at ~0re i bus" 

Srile n 
Man ska lla:rc at kravle, (\), m!ll1lt~n gå - eller man skal læle al plovc rcr man kan Måt For de f1e~tc 
~tod. de f01 ste d agc , p.1 skiskolc pl forskd lige nivcautf Skikompagnier havde Anberaler en rf~nsk 
skiskole, og del blev til el udford rende k~lI <1 fm.OO e med udgangspunkt i Ph,l,ppe, Je<rn-Luc og 
Veronica ' s fo rmidable engdsk-kundskaber 'Put zø p,~sur <in zø dalJn" II·ssi" 

Nogle var me r ~, vovede end andre Jens Reimer, Lerte Ch ,i ~len ser1 . Ole Kamrllersg~rd oS JeM 
Chrisl Ian Pemeki log på pllk~el-kuIW5 med ,.>Jberto TOll'lba Det g,k .... isl lkke sl godl - men det var 
ifolse vovehJ lsene kun pd ~Tl.lnd a r vejrer I Jens Chn st lM itrsre..1e sig over sin personlige anAl om, 
(st0v le\ I{)frd,e), da hM f.k t.lbud t en prøvetu r p ~ AJ berlO\ sk, lil 50,000 rr~nc· khp en ha:l og hug 
en tå 



Kriser 
Parallelle ski er noget opreklameret pladder! Man skal bare ned aCbakken - om det så bliver til lidi 
blå mærker i mellemtiden - del giver blot kulør på tilværelsen Hanne Qvists tilværelse skulle vise sig 
at blive meget farverig (hendes ben antog karakter af en farvelade, da pigerne tog brusebad i den 
lokale sponsklub et par timer inden hjemturen). 

Hanne Qvist var desuden altid frisk Cor et godt råd. Det bedste gav hun Steen Knudsen under en aC 
skiskolens intense lektioner "Hvis jeg skal give dig et godt råd - så skal du ikke give mig flere gode 
did" 

Det er helt OK at styne - hvis det vel al mærke er ens egen skyld. Hvis del derimod skyldes 
forstyrrende "plove-damer" eller overmodige snowboard'ere er det sun Heldigvis var vi forskånet 
fra de store skader - det blev kun til lidt skadede knæ og en enkelt hjernerystelse. 

Boligen 
Vi boede i fire store lejligheder, hvor de mest heldige fik lov til at bo i stuen med sure sokker og 
svedigt ski-undenøj. Boblebadel var der dog ikke så mange, der fik prøvet kræfter med - hellere en 
fælles sJus i Sluen efter aaerskiing på "Tex-Mex" og inden middagen på byens restaurant "Le 
Clarine's" Herefter fonsatte aftenerne med pool på "Vikingbar" og kopi-musik på "Malaysia" 

En aften havde Skikompagniet arrangeret pub-crawl - det gjorde ikke nødvendigvis skistilen bedre 
dagen eaer Og skistilen har som bekendt bedst af at blive holdt ved lige. Var det mon derfor, 
Anders Tybjerg havde Ire "ski'" med på bar. en på og to ved hånden? 

Arrangørerne 
Turens hovedarrangør var Jens Reimer, men formelt rejste vi med Skikompagniet, som desværre 
ikke viste sig fra sin mest heldige side. Jens vil uden tvivl kalde denne formulering for åniers 
underdrivelse. Han besidder normalt meget diplomatiske karaktenræk, men vær' på vagt hvis du 
nogensinde overværer et møde mellem Jens og Skikompaniels guider Rasmus og Thomas. Der er 
IKKE knyttet venskaber for livet I 

Morale 
Der er tre ling vi ikke kan lide: Skikompaniet, snowboard'ere og tyveknægte i Val Thorens Ellers 
må vi gå til bekendelse og erklære MeiS DSR-skitur for en stor succes. Vi ser frem til næste års ski
eventyr med Jens Christian Pørneki i formandstrøjen. Tak for en god uge i sneen. 

17 



Standerhejsning 

Endelig opra.ndt dagel~ som al!.:: 'OC',e havde ventet pI. Del val o;cndag, ~l Vir 6 apnl og st.ande,en kom 
Ih vinlerdvile OS blev heJS\. fu.1!;1ll1lop~ me:l !.l.ons.ang;li studenlb"ungeme mens mW.Ile medltrT~r:;å 
o, 
Tr ad' liontn 1' 0 holdt (ormaJlden en Jol le t&le, n~ b~ebl~ døbt· herunder både som allerede h ~vde VlSI 
gode takle, pi vande!. I all blev 8 !lirk· alle t.1 ~lproninS' dllbl, hcnbla.odl en ny Olier, som bie" opkilldt 
e~er Henn.i..' Ree l øvrigt den (""stt bM, DSR. SOIT har "dotlbtlt"' navn 
Hertfl .. , "I' de, ICjhghed h l ill SC, hvordan det SJ" i bAdværk~edel med byggcrleI aren n~ bld og dercllO' 
VlI der ~ill:U::el op I~ fiokenl OS hyg&ch81 !io,,:nVII:r r sa!m og pl verandaen 
M ellem renerne underl'loldl $Iudenlefunseme. og Tina Voer fortalte lidI om ~and~rden og 
vedligel>oldelscn afbådpalken, bl a opl)'$Ic ""1'1, Il ) af"l)(c bJde I l, kan fe)lc 60 å,s .\ub,llWm 
Som allid er $Ilnderhq$o::1sen ogsJ bemeroc\ dig og ITI.Inge (nyN,gtt) rrwdre oS fædre yiste $1011 ··n~e 
merllemmer frem" Ved ~lys)'1"1 kUMe det kO"Slalere~ al sel"'Om rOr1>ni;en har ligger i ..,oterdy,le. er 
rne<! ltmrneme ak"\iYC pi Ifldre onvideI 
TOIISWfcr var l Ir E .... GJeUons. dtrl<\JflJll' flemVlse InUrni;tJ f~ f 010) 

[II glad mor med Il"illmgfl". 

EV<I G~.\;f"'g nwd )IIIH'. n",,,,Qjje, Qg Aul 
(/QIO LØJ 

" 

, 
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Orienterings løb 
i l april afhold tes stor! onentermgslob i Sto. e Dyreh3ve ved ~bller oo DSR 's onenterinss;sek1ion 
stod fOl arrangementet, der umlC'de i ait knap SOO deltagere fu mange klubber i de forskellige 
klasser_ Bladets red akL01 havde meldt sig som o fr.(:,al, filer. fik ogs! t,d ul at tage bl l de he., viste 
biilcdt, fra løbet_ 

S"san"" Agersfl(}p holdt styr pil di' s!(JI"//'"de 

Klollt Holme MMf styr pO llderl~ 



OrienteringslØb 1997 

-l/O:; 
11/05 
18/05 
25/05 

1/06 
18-20/07 
24/08 
27/08 
3/09 
7/09 

10/09 
17/09 
21/09 
24/09 
27/09 
28/09 

5/10 
8/l0 

12/10 
19/10 
26/10 
9/11 

Tilmelding: 

f:! 

B-stafet 
9 
B/C 
B/C 
3-dages 
D-stafet 
B-nat 
B-nat 
B 

B-nat 
B-nat 
B 
B-nat 
A-nat 
C 

8 
D-stafet - nat 
6. Div. 
B 
B 
Jættemil 

Danstrup/Krogenberg 
ValbY Hegn 
Jonstrup Vang 
Lystrup 
Burest;ll Skovene 
Stenberg/~vorup/Tved 

Geel Skcv 
Stenhalt Vang 
Køge ÅS 
Gr.lbskov Nødebo 
Brøde Skov 

Gribskov Mårum 
Nyrup Hegn 
Grønholt Vang 
Slagelsessl<ov~ne 

Skjoldenæsholrn 
Farum Lillevang 
Præstevang 
Tisvilde Hegn 
Gribskov Vest 
Gribskov Nødebo 

HSOK 
Tisv.llde Hegn 
Ballerup OK 
KFIU 
OK Skæl"men 
Sk.l.ve / Nordvest 
S.G . 
Fredensborg 
Køge OK 
søllerØd OK 
Li llerød I F 

Ballerup OK 
HSOK 

Fredensborg 
ae Slagelse 
HVdlsø Oi< 
Kildeholm OK 
OK øst 
'I'isvilde Hegn 
Lyngby Oi( 
OK 73 

GåS~husløb: Mødetidspunkt: St;lIndag mellem 10 og 12 
3 baner p~ ca. 3 km, 5 h,,, og 8 km 

øVX".1.ge lq>b: Johan F'rydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf. 38 17 62 52 

(14 dage fq>r} 45 85 86 05 

/~/ ........... ~------=--_.:-~:..." 

~ - -- --// 
/ / " .-" HAR Ou l,A0T MARK~ ---- ___ :---

. / ./, TIl" AT HJE,MTuRE,N OHf _ 
VIRKE.~ HuQTt0E.RE. t,NO 

uOTuRE.N ? "-

(arb. ) 

(priv) 

2 J 



Indkaldelse til rovagtsmøde 

[Ja d~ 1 b~ kJ agell !;v,s var meBt! få fi'emlMtlte III rovastsm"del lapii i, .fholdes rovaSl~m",:!< 'geo 

I tiJ"Sdag d. 13. maj kl. lO.30 i KOIJ f.l, tv l'errht t 

I På delle møde 1,1,1 fo rhAbtmhg en del flere· både "gamle" rovagl t:' <.>& kommen':c . møde f rem, 
således AI .. j klO Il cn fn villlg rO~·J.!l lsordnlns tilrettcb.gl 
Mtd venhg fll lsen L1trs Rundes.er1 . p l lovaSlskoord,nat()( 

G )YNA\1{ ASTj{/f{ 

lP/p!,. OG/p!"A\A\1{ JP/p!"A\ A\1{ A\ N/D A\ re 
d, .5 " A\1{AJ 

Nu er ro-sæsonen startet, og derfor reduceres 
gymnastikaktiviteterne. Jndtil videre fortsætter følgende 
gymnaslikhold: 

Tirsdag 07:00-08:15 Asbjorn 

Tirsdag 18:00-20.00 Ulla 

Onsdag 17:00-18:30 Lisbeth 

Torsdag 18:00-19.30 Susanne 

Fredag 07:00-08:15 Asbjørn 

(Morgengymnastikken fortsætter til skolernes sommerferie) 

" 



Tidsfrist for indlæg til næste nummer er lørdag d. 10. maj 1997 

Redaktion La, 5 Bundesen (ansv) F,edenStxlrggaae 14. 4 t ... . 2200 Kh.'1 N. ttf 3582 14 18, 
L Thom~_K",mholt (U' 3526 45 48) og Peder JlIhl !,4adse~ (tl f 3186 0 1 171'--_ _ _ _ ~ 

Of/sela, 4913 HOfslunde Oplag 1600 eks 

ADRESSELISTE 

D~n ske Studenters RO kl ut> . Stral"oOvænget 55 . 21 00 K0t>en~a~n 0 
Postgiro 500)4 M· Konlol1td onSllilg og 100000ag kl 18 20 

Teleion (\<0"'~en og konl(lr) 3929632'6 
ME.OLEMS1ELEfON (qa,aerooe og oJ dhill) 31 18 58 11 

Formand: 

Herning Rasmussen 
Normas"ej 1'1 
2000 Frederiksbe rg 
36464767 

Kapronlngsche f: 

Jens en, P ernek, 
Østerbrogade eSF,sl 
2100 København 0 
31380997 

Langtursrocher, 

Jens Relml!( 
Gammettoltsgace 6 
1 3S5 Københa~n K 
:n916997 

Husforvaltcr: 

Mogens Hau\ 
Strand"ænget 55 
2~()() I(øbenhavn 0 
392984 99 

MotICJ,,'" rachel 

rrormand ' 

i 

K/fsserer: 

Johan FrycenCBhl 
EngoakKen 27 
2830 Vrrurn 
45858605 

M/fterjll/larva/ter: 

Søren Larsen 
Dal~(r0get 55, 2 ml 
2860 Søborg 
31 677"-<13 

Kontingentk/isserer: 

Kun ~lIftlrge henv 
DSR Strand"ænget 55 
2100 København ø 
Alt ' Kontrngenlkass 

Kogllmes!ep 

Susanne Agersr.ap 
H C 0ntl!ds~ 1!1 6 3-
1879 Frdbrg C 
35366805 

Kasserttl: SoJ<retær: 

NIS C J, SchmlOl , 

t
HI/edel/eJ 14 sI 
2700 Brønshøj 
31 28 .(871 

Johan Fryller.dah l 
Engoak~en 27 

12830 V,rum 
J 1458586 05 

Sekretær, 

Thomas Krumholt 
Car l Jonans G:IOI! 5,4 ,(v 
2100 København ø 
352646 "-8 

Ins/(uktionSfochef: 

Kli ren Brems Føyn 
Valbylangg 108.1 Ih 
2500 Valby 
36 "-5732"-

Kapron ingsudvIlIg: 

(vakant) 

Motiol7srochef: 

(vakant) 

Kaj.1llfoche'_ 

Oonhe Ba'tels 
I- j C I'l1~~ .. dc 'J. ? to, 

:: 10:; K:lb"'""''''~1I Cl 
:9 274 a<l~ 

. PR·arbeJd,, · 

JaCOb NOfdby 
Nord'!! Fasanve] 60 
2000 Frederiksberg 
31870495 
L _ ___ _ 



0263i JtHC 
BEMTE JtJ.LLER 

Z06 001) 

"ORDRE FRIHAU"SGADE 26, 1. . TU , 
2100 KaBE""AU" a 

Johan og Claus Fry.:kndahl h~J~r slDrJtkf~n d 6. up"/ 
/J,!/td" .. /dtho/dn ,,, S/Ol "bøf' I-',.-.d fej/t". ,<ldstnd /OI"mgm /tI ,tdtlhl("~" øg <kIlOg I lod"almmg,n 

o," ~n /lU til Sl-m'showd ""d u" btlolr ({runinCtn b''''gtl , ""J It nu"'''''' oj bl<>thl) (FOIO LB) 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Nyelihag I ~slyrtllsen- ~!Thama5 KNmholl 

-Al\t '\Irtetsk ølend~r" 

-OSR's '30 ~rsf"dS&I5d~· . ~lmoliOt1Sl1dYllgel 

-Fnske roeni, ~085!' vlmotillnSUdvalgel ... 

"Se$lyrt!l5en 1991" vlrtKlakleren 

'Carsten Rl.IC!olnp· "fTnomlS KrumllOll 

-I t!n lilie Md der gynger . "IAnnene Wahher 

"RQt l'lj_pnser' vlOonne a.nets 

"A MkICIle Aged Warnan', WII,le Wllle. C.llOOirog" vJ8eme 1<.111111'1 

"Når vindene blreser' vfYvon UndSCl'lOuw 

"Hort pi pinsetu~n -97" \lISlarll'!! SmedeQaa,a 

"Alternat'v ponselu! med oramatlk" vtu.ooens Haul 

'Bil~er Ira pm5e1urene' 

"Adressel,s!e m y' 

'Sangbog "/I'Bjarno SmlKlegaard 

,., 

INDMELDELSE: !i.kef ved al udlylde og IOdbelale Indmeldelsesg'~Qr1 . Oelle lOlelll1(l1l5 p6 kontOteIS aer i 
Dådehallen IndbetalifIgen dækker de 3 førsle m~nedefS kontingent Nye er lil!lkomotl III 2 grat.s pr""" 
gange Ildubben, inden indmeldelse skal node S111d . 

KONTINGENT: opkr.eves IwallalsvlSl lorud Viii gila. Ved o~erslo_ndelse al !>elalingslnSl p6lægges et gebYr 
~ 2~ kr pr ryl<ker HviS rykker ktydser r~ke! Indbetaling kan der ses bor1 fra f"1kker, men gebyret vii 
blive opluævel det lelgende kYar1al 

UDMELDELSE; Kan ske gæklende fra 111. 114. 1,709 1/10 og skal være OSR I hællde med mlndSl 3 da
ges yalSe1 Gyldrg udmeldelse roretøges ved al indbetale el giro~on pif nøjagtig kr 3.00 III DSR's girokonto 
nr 500 304 66 samt ved at anle re "udmoldelse" navn og adreS$(! pA den del M o,rokO<1et som po$I~! 
bellOldef (be!abnogsdelen). G,rolr.or1et er dokumem&llOn for, al udmeklelse har fundet rettidigt Sled og man 
bør I egen ,menesse gemme girokvitleringen Konlingen lopkrævnlngskor1ene kan ,kke anvendes hl UlImet· 
dels.! , idet meddelelser Ikke kan anflllres pli disse 

0 8 S I IKKE AUTOMAnSK UDMELDELSE VED RESTANCE; Man er medlem og kOnlingentpligllg , 1011,1 
gyldig udmeldelse nar rundet sled, ullnsel om DSR·s fael hleler og B kl,v~eter benyttes_ Eksklus.on vil lersl 
linde Sled ved en reSlance syare,l(Ie l il'!. - l ~r$ kOl\lmgenl O<J restancen v,l om nOOvenchgt bhve inddra<]eI 
ved 'ncasso Alle omkostn'1ger i forbindelse hermed betales af skyldneren 

, 
5 , 
7 , 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 



Nye tiltag i bestyrelsen 

Ved ho\'cdgcncralforsamlingen i DFfR blev der !;nakket visioner Vi skulle (urde drømme klubben 
d~rh~n, hvor vi gerne ville hale den Delle affodre et nyt fas! punkt pI dagsordenen til DSRs beily
relsesml.der: Visioner' 

Vi læste for Ct par gange siden om Søren' .Msens drømme for marerielafdelingen Nu sidder jeg. !'Om 
sekr"t.~r , ,kke i den pri~ilcgercde position. at Jeg har et område, der er mil personligt Del gjorde sA, 
at da det blev min lur til at frC!1rla:gge i~cer for DSR., blandede jeg Img godt ug grumhgt i stort set 
alle de omr~der af kluhben. sem jeg på en eller anden mUl' har været i forbindel se med 

Her følger så resultall;\ af nogle af mine tanker 

For det fmsle så jeg gerne en Afhug, der udkom hven andet år inden 1 maj, (det cr dt'lvis min egen 
skyld, at dette ikke har \,ærel tilf(l'ldet i år. men en vision er ~ n .i~ion) Den ~kulle indholde el sam
mendrag af de spændende og sjove beretninger der har været i perioden samt noget om. hvilke 
emner. der har været oppe til debat. 

Af SlOre ombygnings planer har j ~g ogs.! haft et pBr ideer. inspireret af di ... ers~ andr~ Jeg glæder mig 
selvftllgelig til det nye motion;rum, samt de nye skridsikre slæhesteder. der indtil videre har taget 
lan~ tid al gennemdiskutere pi bestyrelsesmademe. Derudover kunne jeg gOllt llnske mig en mere 
hyggelig stemning .... ed baren og slyngelstuen. så .... i undgik det mere kamine-lI.glige præg (der HelT, at 
folk kober flere sodnvand end III) Til sidst på ønskesedlen står et billardbord til kongeværelset . der i 
give t fald ville kunne overdækkes, når folk skulle holde owder el lign 

Om vinteren m! visionen for kokkenet være en jævn stor oms.ætning mandag-torsdag Dette mener 
Jeg kan opnås vcd OmSll\lkturering af gymnastik og andre aktiviteter. så .... i ~r en variation i gymna
stikken fra time til time og ikke fra dag til dag. med udelukkende kaptajn Jespersen tiNdag + torsdag 
og udelukkende aerobic-ligne~de ting mandag + onsdag. Her vil JI'I.~ dog lige indføre. at delte fakt isk 
vu oppe p~ bestyrelsens strategi weekend . og .i har store planer 

Min vision for instruktionen er, at " en dag flr en inslrukturstab, der bestAr af rigtig gode rocre og 
styrmænd, der ~amtidi!! er i stind til at se kaninernes fejl og rette dem Personligt kunne godt tænke 
mig. at folk havde i hven fald et Ars roerfaring. inden instruktør-kurset blev tagct Herunder mAlle 
fol k gerne have deltaget i M+ eller kaproning for selv at prøve. h .... ad det vil sige 8t Il lettet sit rotag 
til Jeg siger ikke, at J"!! er meget utilfreds med den nuværende aktive stab arinstruklører. der træk
ker et kæmpe læs, men som Vlsionsmager er man forpligtet til at finde på ting. der kunne være endnu 
bedre 

Selve ordningen så jeg gerne fungere pA den mAde, at det var antallet afbådpladser, der satte græn
sen for, hvor mange der kom på vandet_ Det er rigtig fedt at instruere. og der sidder en masse af jer 
demde, der har .... æret pA kurs:.ts, men som bare ikke er kommet rigtig ud af stanhullerne endnu til 
sæsonen Der er ikke noget al ,.ære skræmt (Iver - kaniner bider ikke (i hven fald ikke dem vi har), 
og de stikker jer heller ikke ned med deres guleroodet" SJ. hvis I er i t.i",1 om noget. si kom boare ned 
mandag eller onsdag og snak med dem der instruerer meget, de er heil sikken villige til at hjælpe jer, 
men I mA selv lage initiativet 

; 



Inden for motionsardel ingen ser jeg en klub. h .... or ~lle der mooef0p kommer pj vandet Jeg ser for 
mig et rigt udb..ld af længere lUre i weekenderne. h .... or der også 'bnes for kanmdeh~gdse Der arbeJ' 
des kr~ftlgt for at f3 folk til at administrere de'lI1c bådfordel~g og disse tun: Pi lime med barva!!1s
ordnmgen kunne man tilbyde gratis mad til ro .... allter Jeg ser klubben som et stC'd . hvor man h~'er dag 
kan være sikker p~ at finde nogen at komme ud nled pA et elier a"detlldsptln~l. uden al være inde I 
"klikerne" og uden nød .... endigvis at kende U. mange mennesker (ielllede 

Når kaninroningen stopper. skal mandagene og on~agene bruge.~ til lidt anderledes sjovere roning 
end den sædvanlige klltTe-kage tur Specielle ture );;ul'IOe arrangefCS en gang Imellem pj disse dage, 
opfolgningslnstruktion ,'ar OSs! en oplagt mulighed for dem, d~r lierne Vlllære endnu mere rotelmk. 
og for de Instruktorer der mener, at de hal et par gode uger tilbage i sig. Inden ~50nen slUller lier 
er der Igen vigtigt med en aktiv in~lr\lll"'_St~b. der ogsA Cl ~r lske pi al pHl~e at fCJlreue "erfarne" 
roere 

Pointen .... ed dette er at fl en del af klubhcn til fISt ~ t Trappe op mandage.'onsdage og pj den mide 
"ndgA de dude vinterdage mandage og onsdage 

Ot! Vllf nOl!enJUllde, h,'ad jeg havde IIf gede Id~r og opfordringer i denne tid. hvor klubben des~1 
har behov for en frivillig indsats Det tr nngle af diue ting I'i diskuterer p~ beSt~rclSC'snlOOcrnc.. ~vor 
\'1 P!O\"Cf al arbejdt os hen mod nogle af disse ,nål SI rat en b~d i den ene h~nd og fire kaniner (1lCJ. 
man Bf sJzldent lOv ul al vælge) i den anden ng lad os komme p~ vandet 

rhomas Krumholt 
Sekretær 

• 



Aktivitetskalender 1997 

~-
5..1:! JlUl! LallgtUl på l-1ensoo,g !-Jord 

r llrdag 14 . JUIU Fodsclsdag.sf~t 
---

Mandlig 23 Jum Sankt Han!. aRt't1 

Lørdng 2R Juni Midsommerfest (afholdes sammen med K\i\.:) 

Uge 10 Juli I..anj.;tur nI den stod.holmskco sl.ærgård 
J _17 allSust IIJClm."J~ - 5CullmnminplcJf 

16 · 17 august Kanm[angturrill"1\'1 

JO. august Kanmdlb og -fesl 

LOHl:tg 20 "p' Hostfes'l 
Louiag 25 .. , SlIndmtrygningsfest 

AUtivlie,er i~obenh8vn,~red,.n: 

- Lagkll8eaften hos Gefion tiJ>dag d. 17. Juni 

- Fuldm_ur i Københavns liavn fredag d. 20, jun! 

- TrælfcstæVne i SAS WCckmden 22.-23. juni 
'A 

(Namtte oPJj •• llaer Ib"'~) 1 

.. 

• 
, 

DSR-arrangcmcnt Sankt l-Ians aften: SI! nærmere på opslagstav len 

k! 
kJ 

k1 

" " " 

Losning. p' konkurrencen på bao~iden .r ~idstc nLlm~ ar bladet "Boll"n'· på billedet ~·Ir. at 
SlalIderen. der vlIr ved 31 blive Mj~l . vir uden DSR'slogo. (l-yJy, skamme. ~l.:ammC') Vinderen af 
lodl r~kningC'n blev r,~, 1./IId ... hOlf ... (dcr 'li d~n ertcSlC. der indstndte losnmgen) HUI1 \;11 a f 
,OOa),.IO(CI1 Il o~'c,rllkt 20,· dClhl.!c , diMke kr ul .tlmbc laftt og ),.age ror I Skovshovcci 

,. 
, 
, 

--

o 

, 
, 



o 

DSRs 130 ARS FØDSELSDAG 
FEJRES LØRDAG D. 14. JUNI KL. 19.00. 

Sæ t allerede nu kryds i kalenderen, og køb 
billetter a 135 kr i baren. 

Beløbet inkluderer traditionen tro: 

~ \.U · 
En velkomst-X før ~ 

samt god og fri .... ...iiI. til 

de lyse morgentimer. 

Tilmeldingsfri sten for dette utrolige attraktive 
arrangement er Tirsdag d. 10. juni e ller sålængc 

pladser haves. 

Motionsud wllget 

""' in er ikk(' inklu deret i prisen 



Friske roere med interesse for udvikling 

af et godt klubliv i DSR søges! 

Kunne uu tænke dig at styrke del )iociaJe li v i DSR. så er 
arhejdet i MOIionsudva lget en gOll begyndelse hertil . Formålet 
med Motionsudvalget t!T at medvirke lil at soc ialisere medlem
me rne i DSR ved bl.a. al iv;:crksæHe forskellige arrangementer 
året igennem. 

I den senere tid har nere af de grllnlc udvalgsmedlemmer valgt al 
løse opgaver i DSRs øvrige udval g. Dette giver dig en encsta
ende chance for al lære andre roere at kende ved at melde d ig lil 
Motionsud va lgeis arbejde. Et arbejde , som ikke kræver nogle 
rokva lifikationer. men derimod giver dig muli ghed fo r at finde 
ct fast ståsted i klubben ug tilbringe nogle timer i hygge ligt 

selskab. 

For øjeblikket er vi 4-5 med lemmer i MOlionsudvalgcl, men vi 
mangler 5-6 nye med lemmer for al kunne gennemføre Cl større 
an la l arrangememer gennem sæsonen. Vi miKies fas t I gang om 
måneden for al planl:cggc fremtidige arrangenlellle r. derudo ve r 
er der selvfølgelig sel ve gennemførslen af arrangementerne. 

Meld di g i Motionsudvalgct og få mere udaf din roning og din 
roklub. Jo Ilerc aktiviteter MotionSlldvalgcl gen nemfører - jo 
Sl01Te er c hancen for, al du ~nm medlem synes, del er værd at 
komme i DSR. Det er ge nnem aktiv de ll agelSl! i de fælles 
aktivite te r. al du hli vcr en al.:li v del af DSR. 

Har ovenstående allraktivc tilbud vagt din interesse. så kontakt 
~arianne (38802094) eller Carsten (33256337) for yderli gere 
infonnation. 

MOlion.~ LLd va lgcl 

, 



Bestyrelsen 1997 

Som ~n service over for medlemmerne, ikke mind,l kaninerne. viser vi nedenlor en oversigt over 
hestyrelsesmedh:~mmerne i indeværende sæson. Del gør det forhåbemlig lidi nemmere for medlem
merne al finde el medlem afbe!i1yrelsen blandt mængden af ~nsigter i DSR 

Bagest fra venstre Carsten Rudoiph, mOlionsroche( Johan Frydendahl, ka~serer. Jens (hl. Purncki, 
kaproningschel~ Thomas Krumholt. sekretær. lens Reimer, langtursrocher 
Forrest fra venSIre Søren Larsen, materielforvalter, Henning Rasmussen. formand, Karen Brems 
Fø~·n. instmklionsrochef; Donhe Bands. kajak.ochef, Susanne Agersnap, kugernester , Mogens 
HauI , husforvalter 



Klubbens nye motionsroehef, Carsten Rudolph: 

Tirillht; d 22 april blev klubbens nye motionsrochcf, Carsten Rudolph, \'alge v~ Mf! ekslrlordi~ 
genera1ror~ing i Slyngelstuen - in absentia! Dette faktum føne ~vflJ'gehg en del undrtn med sig 
om, hvem denne Carsten egentlig var Som reaJnion pi delle, har rocW .. tionen htr vI'g' l' bringe et 
plr hnier om manden bag posten 

Carsten Rudolph er, som 51 mange andre i DSR. uddannet mgenim Han er nu 1 gang med Sin ph,d 
indenfor produktionssysttmer IlanJ rokamere slan~ i 1992 som karoi" i OSR 's motionsafdeling. 
og I slulningen af Sidste ir meldte lian sig efter adskillige oprOl"dringer fu Jesper l'etersen (tidl 
mOllOnsmchel) IIId , udva lget Her fandl han hunl8' ud af, at der \'M brug for ham. da Jesper havde 
Bel nyl job og derfor !rldle tilbage Carsten ble\. si valgt ind pi posten som 1"(N;l!ef", hvorfra han 
lo\'cr aL prøve at holde nivclule( fr. sidste lr lørende, med mange gode IUlt og hysgehge 
arrangtmenter 

Hl,IJI pil Carstens 0!lskdi§te jdr der dogl1ere medlemmer til udvalgwbqdet saml en masse rovagter. 
der kan lune fanen efler Jesper I'tlelsens enorme indsats sidste ir Sil h~1S I er in'ercs~' , si meld 
jer til mo tion~ud ... algtt - del tI ogsA brug for DIG! 



I en lille båd, der gynger ... 

Krl.'!1 Himmelfartsdag d~hog DSR ~om \ anli~l I den arligL' "rcd ~t ur III 

Slrud.rnannspMkcn. Vi log ud kl. 9 i hllj sol. men I"ll' So1 sn:.l.11 \::Ir li lommo..'! 
ml I fa npf) Idningcll. fm \ i hk, mIldt af hcfligl" ~,I!!.:r. 

I )IHJc rlc~m::Jc e r neLOp starlet pa 11"IOlion+ og havJc Jcrfor :>tOf formljd:>\.' af :u 

liere :11 ru i ur,)ligt vand. Del kan \ ære SI æn at :>I. j, c arcn i høj so. Dcl ender 

"tiC meJ. al man lommer lil 3t ~ kærc en "\..11 C af h\ll gen og lægger Jen neJ i 
lI:,ll..cn pJ den fO('f. der s idder foran. l.allglU~('hd kn~ Reimer sad ml'd 

l'ngk;lgli~ t.'llmndighcd og blc l mere og mere \ ad. men in~i~h:n::J.:: fnrstadlgt 
IlO\" pa af f:1 en anden pl:1J~ P~l ICjCI1 hjem. 

l-Ianne Q\ iSI . og~t1 I..cndt for sine gode rad (j,f. sid~h: nummer af l..IuhhlaJct) 

~ad n.~ juhlede ~om Cl harn i \ :uwJrul 'ichclxlncn i '11\011. hl er ~:lng I j iiI.. en 

dl~lImFlg ind 0\ er r:l'lingcll. (;ille Simonsl'n. "'Ol 1:1.:,,:r t:tnologi lellrl1p;t;i~1.. 

folkcll\),fur..l..mng ). kr}dr'::t.k turl'" med h"tor"l..e hen:L!lIn~er om rh~ hurtlll 
fi~l..e!nes hcltOlnJigt: reuOIngsaktinllu i mh;tllt: ,t:lI , l..ih,f .. r11' t del flllri~e 

:Irhundrede. 

Da II n:lt"dt: "han;Jllcn " lcd IntlwJlln!!I'U III 'i I.. U I ,hm cd, hle, 

upmærl..\omhl"dcJl faU!!l't :,1 en Ihærdi)! ung I..;H,d.llppct Illand tr:1 he'l~rd~t:n, 

der "tod pa )tlcr<;tt: mule u~ plftcJe, huppt:dt: op ug n.::d n~ "lIlgede med 

armen.: J-hor l:enge hiln hilr ,Iael der ~l..aJ lære lI~:tgl. Im'n han fil.. dingert:1 

alk JO ,l l hadl' Ira DSH. ,aml l'I <;tørre antal til'snnenter.:d.: ro- Ot; "l"JlhwJe 

Ir::l "hoJ. J)r::lg()rl'f! Kt'hcnh:l\n Ind i hal nen. Alk hkt hUn;t;II'nigc o m:1I 

lejr{'\ 1M for hardl til:1I fort\;t"ttl', und\ngcn Ire erfarne langlllr'l~rm:t-,n lt. 

:,.--.m ""' ... lulIl'Je al lortsælk nordpa, ml'n malle gin' op \ cd Taarh:t'I" 

I Strud,mannspnrl..l'n )ad en enli); DSR -r("lel. som, ar 1.."fI uJ i ~In 

fw\"osl pausc for al hcpp~", og l..iggcJl' langl dIer s ine \..ammeraler. D,'I 

fnrt}.lcr. al kun IO forl..okJl' fuerl' fra Sl..m h(l\..:d ll:Jeul' frem lil \"rl'J'l'n" lur 
III ~1T1l(l..m.lnn'I';Jfl...l'n .. , 

lmen, ~.IJ rC'lell ~,f \..luhhcl1 <l,!.! nud frokl!~1 I 'olt: n 1);1 I..:rr;''''l'n i n~R. 1,1J.l\:l 
\ærl' lurudl;Jl~";h ~u!l d.,; d,)I)lI))el..tafl hit:, 11..:1 en pJ;J.I!lfulJ lUr. 111111 II fil 

Qr:11..1 mlllu,\..lt:rlt..:, o).! ~ alll\;J; g rll m;cr~i,!\ cll'Ir.":!lI..:fltt:, meJ !ll;J",n af 'nI. 

hl:\'~l og I"M-)Ig<::r. uden al del n;Lclk al hllll' 'lir! 

", 



Rotøj - priser! 
(nye modeller - forår 97) 

Ro-anorak 600 kr 
(ny anorak a r s peci~1t nylon (supplex). andbarl, vindtæt Ol! "by~etæt" ) 

Ro-anorak 
(ældre model, "indtæt, foret. u4foldclig hætte i krAven) 

Ro-dragt 
(korte ben, DSR-tryk) 

Ro-dragt 
(korie ben, bomuld, sort med Slri~) 

Ro-shorts 
(uden oSn.-tryk) 

T-shirt 

Hvordan gor jeg? 

500 kr 

350 kr 

350 kr 

170 kr 

110 kr 

ROløjct kan kobl.'s i klubben vtd at henvende sig til en rra bestyrelsen. Del e r 
oji!så muligt al kontakte Dortht Dartds på telefon 39 27 48 82 og bestilIl' løjet. 

I h is du ha r en anderledes stor n'lse crul slandll rdstorrl'lSl'rne. kan der besti Iles 
Hd at s krive på lislen pa kont')rc! i hådhallcn. 

Hilsen Dorthe Uartels 

" 



AMiddIe Aged Woman's White Water Canooing 

En I~llmpnncn:ndc uv~r,k.nft ~yne'.reg ~Jv. Mi,le ,-il ()~I.dJclI\l' llcrne lidt afdcl 
heroi~I,. .... lUen I'~g f"ler mig 'I~dig Illl:gcl mo..1.g 

Lad InIg two gyndc med ocgynd('l..en I ~I"ln i nscn af ollObcr lodad y,og de hjemlige 
,tr;UH.Ic for al rilhrmgc 7 l11~ncdcr 1 del engel,le Tele Danlllarl Ul! J<=I! var blevet emg.: 
om. al Je)! ~kullc mh ide mil erfanng.'Srundlag v~d ni "rhejde hos Bnti,h Tdccolll I en 
I""iiode. 

~tn ba~e l 1:.ngl:ll1d er M,lIo" Kcym:~. CII b)' p.~ omkring lOOOOO indby)!gcrc Cl. 80 km 
'lOrd-nord, .... " r .... Lundon. Med andn: ord ing ... n " y~II"H<'. ~~j.:g fm· ... emedc IllgCfI 
ru~llIt> Alligevcl mcdbragll" JC"J': mil rOlIlJ - man 'cd JO aldrig klo! fa ndt da "@'" hurtigt 
nog':l "vand". nemlig The GreJ! Ri "cr Ouzo: og GrJnd IIni"n Canal. D<:rllllolU nog le 
-øer p.i .'I\!lTd~ IIll'd !O mtag i den enc rctning ul! 40 I den anden I~kc mc,!!cI ~I ,,' Irem 
h l. I ,!:'Irten af ja",,'tr 1 \.,,1, le'g "'.:-d ("!l ~ f!!I< ~c <~'Cr -:-n !ul<.lt!'. p~ ::!cl l :;hp1.ln!, : ' .. ~r:.ler 
~,~;J ,g . <. p~ ~0Cn og k,tnalen. men )l'g fik nug (1:'\ en <nak nI! en kup k"llc $rhlkh"n 
rhrrahc 1100 g. JI roklubben nok ,kk.: val nogel for mig: den dyrkede udcJukhe'nclc 
Oulfl,!!&efTOfIln): Klu bhen o1ehe Imidlertid hu, me'd Mtl loo Kcync< C~n()(JU\g Club. oS 
den oply<ning gemte}c1! ' ooghovc(lel . 

!)cl ble" rc-bru:'Ir. min roning IIldskr..:n kede ~I ~ ,tadl~ I II ro lllaskinemc I Brili .<h 
Tc lccQms Spurl"cll\('r ...... l af mangel p~ vand p~ aren ,wcn'cJedt jeg virke h!,! .tI <.k:1I,,!;c I 
vurnggerroning. Den muhl!hcd nlev hral re'cloorr en .wrtlllukl nal. Mtl lon Ke) nc, 
Roklub h"r gan~kc vi" el hus. 11"'lllngen b.~dh:'ll. R.'rI~ne "~gcr pl en IIuJIII:gncl 
upJag~plad~ i In lu fl Den .... æNe ,Iorm I Engl;U1d I mand, nllnde g'l\" allc kluub.:u b,',,1c 
en l1yvelur ng cn ...... ~ hald landing. "r Ikke engang Mlkkd~ cl'uer f('I ' b.~drcpJraIlUn vllk 
have' '·:..'rel 1I1 ' II~kkeh~c . 1:.1 g;m~ke ,,' rgehgr <)n. 

M.rn~ Dr.lgle furårel IIll:.ngJJnd, Plkcliljem~ b l oll\,lrcde (t'('r~It, tr,,-eme hle, grm"l<:r~' 
u~ fr"nnere . Lange g~IUf': lang, ,.malen og l10den fik rohtng,!cn fl\~m I :mnene. 
Endth~ fik JC~ k(tntakl med kaJaH.lubbcn. [)c,ek og Shirley. funn~n,j u>; 10fm,UI,hnde 
Nid mig lIIe>;cl \"l' lk,llllmen ril "r ~ omlllc o~ pn'~<: ," Il lUI . kg ~'~~edc r-' d<:r,"~ b;lJc,,~ 
f~ndl ud .tf. al "ordentllgc" ~~J~kkcr h:,,"de tk ikke. ~~ j~;lIll~l1c I1<: lkr,· ~nOe en. Ja~",n 
p,\ c1l"01<J," l\ll1 g" b jak, en lan~ 'mal en med ror og tlCI hel<: <l.trl~,-k . 0..'11 I~~I ,~r l1u 
0P)!l\c!. Vi h;,,' I l..}S R ad' ~l llige ,"nfebk~ ~apk""-, . ,ren tk ,,~Ifer dem "1",,.h' ''1 ,kk .... 
hlj!.land. Iler er t.!el kVrll" I'la~lI~h.lde uden ror. ug (k t"I~lre nH,!! IHe. Sandhcd,n, 
,,,r,:""}!c lime: Jeg ~01n 1101. lUl' III al rol F.nz.land I Jenne um~Jn~. TfI.>Clk Je~. 

l>t-Id ,'~ Shirl<:y ha",,"" j!IVCI nug en m 'crsigl U"CI IJ::I1!,'n' 11m:. ,om ~Iuhhcn 
~rr..mt:<:,t"lk. "It (\..om var JC~ ,"cl~ollllllcn ul Oll ilchJrc , Dcn f"I_I<: lUI, It')! ,hul Ic hJ'c 
\,l·,,~1 m~J pJ, IlIaII, .. 1"): i lllldkmd klk~.: 1 "CJ~I~r<'n .. Ilel. ,IJ Jer pa dCllld'llLlnhl ' , 
emt"--,,, nlCMM var i EJmnur}!h p~ hjerg" mdnng ur III ArrhUl' ~""I - ,'I for nllf n"-"t:c 1 
h"JI hJer~ , 1000 feel 

Dcn ,M·.tr. lrll<!(!e jcg.,kullc 1.1.;, rq:nvelr. nICn I,'rdaj! aflell~ n 'JrtlJ"j!llIlclthc rr .. H. nlC II 
Jng 11m 'cJI. S;, J"i! log 1x-,<lu,","!:!"!I o~ nn~cdc hl ""'''h. ,nlll ,Iod fm Imcn. Hun h,,,de 
en chlr~ bJJ~ . le;; kUllne 1:\1"1(' , ';\Jcg skulle hlol m.,J(· M)lulJg 1.1 IO r:' 
P;'I~ ': I mg.~p1a(hen ved Ilolkn TI1<' Greal 0,,7.(: nord for Milton K<'~nc,. Nu l ommer JCg. 
<d cll<khp III ~ I.,agen 111 min Itlle epl,'d. 6I1m"r p5 kllJ',lauT. 

" 



hn hil" h,n af ~~J.! ~kcr "ar i Lnd meJ ~I \1hy~ I"'''\:I ~f 1)llI:r, da J<:J; .In~(>m. Mcd nt)~en 
n..l} "m"g ,a j"!; pl h"d{'nc. Ikk{' en '"Jr '0111 "urt: derhJcml1Y, hdkr ,1:l.;: ,knJ" ~ ., lulk 
"'. o~ ,oIk . undlagen I~g h"r' JdJrJ glcr. N~, m:m ,~al ,lle 1:llle "'I> ,h.~mmc .,f 
,malin;: '0ll' 1'~~ I .,'Jn",}I.. Illell p;\ ;ont">ef.lling log jeg mn rcgnlo)ll'j Sokn , .. "IIl .... k· 
r,' r"F"~1 'p llr~lc Jef. h'wtor ,h; hlu~tl' y~ t.!t.!rJglel l'g fi;' fl'rk l ~I~I..I1 11M d\:1 f illlcd "d 
d,' '111., ,,,ndf.,IiL C~, del vand .. \111 moJ u.I!l'dc hnd havue J"'f dog IAdl ... l!! mig pa" 

De \·a·,cn l llp lc j'ol'~~dk ,,,.:lIc lIl.k l ;<lalker. ""g Cl hUj( lilo); ocm. Ul' rur I I)<.:r. l"I . .I1 
d,'r l'r ,nl{'l ror. (lg ln;r,:ne hollle, um!..·r d;t'llel0l; I:>ruge, III al h.llan,crt' h"ocn m"d 
DCI rik l e~ lu n.111. I,,, J"j!. Ir.ll h:i,kn fcnncm g~,og gn., ned ulllodhredJcn Vor,' 
l.lJall~r _ilk 'xrc hk,cl ,lIld ... !"1 wu • .kn bchal1dlmg. ult'ulkl\:r .IJt,J I"",kn h.:1. V~U 
h",',lden gr:c, ng en en ,"('Icr ,h.llll1l~ ocuad. Oh, ,lrxk. ll vord,m 1:nmmer jeg pa 
Y.,nd,' I ' kj!. lIU.t',1c P~ ,k Jn.lr.:. '''Hlpl.l<:crede kaJ.,kken ,h~1 nc,lld. ' leg op. 1,1.: ~I 
I l..ub ul> ~lcu IIIl'U Cl pl ~,~ I 'muk'! D·.:n uu ,1.: ,,11.: ICl o).!,,, 1'.1. vg ~1J1lI p;l. k )! bll,.kJl· 
ren, ~n f{llte nl1~ ,kl il;'\: ~ool l llp ... , Jc~ hll1~' nlll> fuhhlænui~ fJ..'ll:bt mcd lnxcn..: 
I 'IWlllI lI1I11~r ,l.,'k All r)'I.:,k 1M rui;;.. v~ j<:S Val ~rJllllg .i I 1.,n<l 'ren. Il.,.d" J<'"g 
l.JIIII<;1 '<:.II""ll.tn W~ llC"nll l'~nl "p ... 1 ,lcn '''rå nrldort'd '.Ir Jcr- 'Iukk~t If M(' IlI1~ 1 

Illgen ~;l'I<: I1ll'l' 1:1 I'," ,If tI<: ,I' lir" ".". mil' 'Ii>gl~ 111" ,,}:, ,'lic. Iw~k IlllIIull~'1 ".11 jc~ 
"Jnd III at pJdk- ,kllld,Kl . "'vell<k . m,'n Ir,'m,,'! IX I "~I Ik ~ c III1:~C\ ql\)1I1 l fI(>ucn l 
",,1"1,' ''. u,,'n .llh g~_cI h!1,J~IC 'C)! en lid kr.efl<;' p;i ar hvllk ku/"),cn. kg ~a,'ncd", Cl rOl 
O~'-, Jet ~~"II ,\\,'f' ~n,h Jo'g cher no~n lid. 'Ig Jcr I>cr~n,h,' ." n~'d" n.,,~rl'n 

.' elOp ''''" jc~ gl;cdclle nlll: on', "nCI ~t 2 '11I;i lJIII, 'l'lll die,J~ m"der f~r. fik JC~ 
(\,Igcn, hlr--H' chok A!lc ,mprcde "-'lUngen. Kelli\. dt'1I 111":'1 er l .. rnc m..:ue 11<'111 111Ild 1:1 
\ ~l\dl.,Jd I . I '·, melcr n~,Ll,1 nlell ... m ,I"n ug ~1'PfX:,l :l·r. l (;11\'1 d" Ih.,I' ("rrl<:d(' ler. 
men rik 1"fIJII. "I ,kl k"nne Wt ~ ,-..h kj! ,kulJe "h~r,,·· p,idle II~<' 1T1<><J 111"11,',, ,ti IJhkl 
,~hll .. .: .eJ al p~dk. lXI Cl ".nl "I .vl", "n VCJ. n.1t 111.\1\ Ille "cd 1l\U!danllIJn 
kmlll1K'r, IJnd. <,;). jcg ~("tk. hv;.od Jet: fil rur1~ll Troeue jeg Nc,!,,,1 ~(lm c~. IJn,I .. !!e 
Ill,'n ~J,pJ'<.'hlo~. hit', (pn \ "Iac ~d yand.<lrullllllCn o~ "ndle "I nlln ,ton: ("I, CIT"'~"'''' 
rJ rel 1..,-1 ~'): , n,ldl ',m,!. 11'",lo:r. h,OI \.tf Jeg <tnll 1(1~. hellene 1')"I,'Ut'" 

r~1 n;r,I" "anMald \;.or .I i b.: tun og fur rJrh~t al ru ned~d. '~Jlle ,lul k I l:ond oJe ,I,et-...: 
!'Imdl :'>ou ,~ulle !Cg Jh,,\ lære "t komIII<' i I~nd . Del for~g.~ dier n>Ch1lii'n J!) ~I,rr~ .. 
meu lu" n...u I.""t. ug ',' " , Ill an p~ I.lnd. I hyen (:,Id med h.ll"kkn .• l ld .. kn. \b" 
nik~er knæclIl' ud Jr 'p;t;nd. v~ ,;\ ef fnl"l1. , o111 ikl plt-J~I .Il V,crl'. ,"'.\:'1' n ua. def 1:1 

,ngcn o;rren.ocl cr crKlnu l'n :;:ang ,1a:OCIlUH'r gr;\:, og gru.'. men d{'1 "~den .. hcr"'rncl 

,,' 
llek 'uren I:>r,,!:! lc 3 blld!:!;[lIg,· " I' (, " >t lllllald kg kl;lInk Jem alk ull\:n "I " ,>:ntr.: oJ; 
Jcg cr en Illk 'muk ,lull .Ir IIU~ ",Iv. TUI\'1I br,,);le opå ell 'I<'d "'anc. "'RI nUJ ". cm 
"",'1 mu hUh"!. Cl eldtrt,l hegn Iv;tI.' o\"er f1rxlcn f\ll "I hoMe RSF.-~lIcrne p"" rene <'11 
(ucr var ,tmrn , hc~ncl fon~Jlc 111111 hand IlllgJ. m"<\Cf af gr,.nn .. Iræel (Og bu)"c. 
fotlhol(lk;,mp i I.:ajak. L1g . ko(( r", YI ,Iullc<k: · fllr )1 )}oc t afcn 1}·p i,1.: cngdsl.: kirkc 
rOIU"e o~ dcrc-lIcrdr.1 ' '''I,I t' "nnrlfald [kl gav mig del "d,lc ,I, ... 1I1I :l1 an,kaffe nUl! e n 
V;JdJI "l.!llI~ el d,ck til b l •• kkell. for -.el~om jcg glell f!o! 'led"d g;I\ I~ndmgcn 1I11~ en 
(lf{knlli! ,b'~ 1 v~nd .. WIl1 rC~nloj<'1 kUIl h,tlvYeJ' h."I1.I1 ulk 

So.: d~1 Vat IW'1 dd'lll I "' '.k:CI J\~J! ~ill{ler Whne W~I",r. '1'"'' ,"'II "n,.:I.,'n,k- Ilt' ~;oIJ"1 
Il~d\and N:\:_I ... 'l\nU~~ t:~, lUI en 1I1111J1.kn A'·.m 

I ~ 



Når vindene blæser 
Ener al været startet med og IO, sef jeg pludselig ve)luasigten tra en heil anden synSVInkel 
Temperaturen er Ikke altid del algorenoe lor lysten til at ro. men aet er bl gengæICI V'I"IdSlyrken 

Kender du del! Du SIdder og ser tv-avisen og skal sa lige have VejrudSIgten med, lordr du I 
ffiO(get1 Mf planer om. at du helt Sikken v~ ud og ro MetrOlOgen lonæIef med spræIIemafldslagter 
I Sil sprog om den kommende tidS VII"Kl og vej' Gloser som 'fiSk, let og op bl hård er udtryk som 
Mrlltgl !)ruges og twad er del nu de betyder? Hvor mange sekund meter er Ix håHI VIncI? 

I vores reglemeOl hedder det, at alt over B sekl/nO meler Ikke el' 100CI' Delle bliver Ikke ahld 
reSPekteret, dB uallQen bl at ro kan hænde at være s10rre en<l de 8 m pr sel<und balger ~an 
sl<,ræm-ne 
Vmdro\ningen nar selvlolgehg også looltydelse på beslutmngen og der/ar er der ogS.1 roerer p.; 
vandet engang imeHem. selvom vjn<lhasbgheden er op på f eks tO m pr sek 

Til bliver der Snakket om ve~1 og Vloc1s1yrken lOden der beslutte om VI skal ro 00 Er det nu 
forsvarligt at gå lid 1 dag? H .... ac s.aooe ae I ve,udSlgten? H .... or megel 0Læ5ef aet? Hvor korrvner 
.... inaen tra 00 er aer læ nogle steaeJ? Dette er et jævnllOl samtaleemnet i OSA. og uØ tra det k.an 
moo IO konstatere at Danmark er et ngllgl OLæSeIaoo vI hal" i årets lob nest aage me<I Vlnd 00 kun 
tå stile aage 

At ren nysgemghed har JC9 unaersogt h .... ad de lorSketltge VloobetegnelSer hedder II0000000et til 
de tal der bruges, h .... Of man snakke, om, h .... OI mange meler Vlooeu når al blæse på et sekund 
Vlndstyrke1abe.en ser sådan uØ 

Vindhastighed 
meter pr, f sek. 

I Forenklet I Vindbetegnelse 

0 ,0- 0.2 
0 ,3 - 15 
\.6 - 3.3 
3,4 . 5.' 
5,5 . 7 .• 

vindhastighed 
meter pr. f sek , 

O 
O - l , 3 

, 3 5 
5 8 

Stille 
Næsten stille 
S .... ag .... Ind 
Lel .... ind 1 Her kan .... 1 ro uden 

problemer 

._. __ l.~.~~~ .. ~~~ .. 
·a:o ··· · ·;~··; ·········l~·-.. ·,-~·_·-_· · ··· : Frisk vtr~ ] ~~~~I:~:~;~~i·~I~·~-

. . ......... _-_ ...... . .... · · __ ·· ·········· ·········T····-········_·············· ..................... _-. 
IO 8 - 13.8 11 14 I Hård vmd 
13.9 · 17,1 14 - 17 Sil .... kuling 
17.2 · 20.7 17 - 21 , Hard kullflg 
20 8 · 24.4 2\ ·25 Stormende kuling Her ror .... 1 Ikke 
24.5 · 28,4 125 ' 28 Storm 
28.5 • 32.6 28 • 33 Stærk storm 
32 7· over 33 • o .... er Orkan 

OpIysmngerne er indhentet hos Danmarks rTl(ltrolog'$ke tnstitul 

"'00 
14 



Hørt på pinseturen -97 
"Havde.' N F -kredsens hytle ogs! parketgulv i loltet, for numrner~ "Dandng on the ('eilins", 
udkom?" 

"Jeg har ikke misl<:1 ~lemmcn ved al dnlo:.kc: . Jeg prøvede at kurere den med ~pmlus" 

er dtl ham med Joshonscne der poser lidt! numsenT' 

"Jeg nægter Allrn pi at jeg Sl'1orker, fllr.ic8 :leJv hører det"' 

"Hotte halle og dejligt design Yndig! , Y\on" 

·' I.anglursrocheft'n vaT tlnug Iii at feje 8\11\'. bAde morgen ug al'\en" 

") I oola, 1 ti roovln og el æble. Tnall \ kal JO \'ære lidt sund .. 

" Ka " veste flyde, !.:a-jakker, ka ·sl.:euer (gul pin~-ka5ket)" 

"113~abreak - have a KlI·kage~ 

"5 friske OSR- roere lOg: sIg en dukkC:r{ i Gulborgsund En afdern sHgde "Dtl var skI I~kc kold l 
il komme op· Si blev de sem:re til 8 " 

(kUe kunm:: blive en mere dier mindre fasl rubrik Ikke nødvendigvis !~re,·C'l af dtn sarl1nlc. 
men Ind~l .fforskellige medlemmer 

- lIor! i mo,ion~rummt' 

- lI ørt i køkkenrl 

- HerI II;' ' "lllU.ltl 

Anntmyme mdslag. hvol Indsenderens identl' et er kelldt afre<! 



Alternativ pinsetur 
med dramatik 

Jeg hat ,';c~t ~ ad-;I\IIII!C' pnJ!;Cunc i ,t.;, 

hocmhl,'C far..mc\c.. men aldng h.u )Cg set 
p"IJl5CSOICn d.~nse pi disse lure. riltKkr \.il VI Io.UIl 
CJ1 cl enkelt ~d. Uc-I ~ nlWtc and..: bold. ~ 
vi aIligc\cl ble< liere f:.flc,h.\ndcn har Ikt 
udl'illJet sig III bunl\clurc nlC\l et uUI'er..klKhg! 
:mlal ,.ldWgcrt:. og c.kllw JO op.\ sin dwmc:. 
I .\1 pnll'Wc Jeg !>.1l1ugct nyt uden telt og oden 
10-;\fer<: mrif:&Cl1:- JC& UlS med pl Køh:n 
l\i.1,-nskre<kn,<; p,ru;(lur III AnI(lC:rdam Del har 

IC~ Ikke fortrudt 

A111~cl\Jmn er dell helt ngllgc b>' al u>!kc nJl\lng 
i, ug !.kr Cl 00 ()~.,J 1Ih',U,!lC og )lUR: Io.lu~ med 
'>IO! :Lklilllcl KJubXmc hggel pl Slnhc vfil 
/loden Amlolcl ~yd fur centrum. Ocr kan ~ I'()!i pl 
nroen og på de mangfnldlgc k;:m."IIer 1 og uden 
fOl b)'cn, og. der kan ros Inng!. HoIlaJ)j er ~u 
IltkenOl et ,..cl bcr,)!t.,ct \anJ, ogoct Cl IkTfUf altid 
muligt al finde: en ,,Joo<.k dler cl hrW1igt 

!.pi~l.InI, tk ~m! ~'CI .cd kanalerne Vi skulle 
h;m: kl86'(: diet par~lcl, ~ VOlf li kl .. IJ\"Cf;tl 

noget 11th: komme: II I syne. 
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VI '<I' en YUJlPC p! 1 () roere, nellIhg:! lurto.lete, 
5 rI" ,"ures" , l fr.I SkO"s/l()\'rd, 3 fr .. tk lk lup 
D".um:, I fr., Hellerup, 2 fr .. SkJOlu, Ilno KR OS ~ 
rnlS fra IJSR VI f\0j dcntOO tor....bs aften OS 
rtlumcrcdc: lu'sdlg m<IfXCTI, !O\ del ble" o\'t! 4 
hele 00gn i del fn:mmcde. VI hnotk I bytn5 
~lNSle klub W illem III i Cl nyhyggcl ~eJ\lm, 
hWIf køjerne Sind IKII for l.v, nKII mele ti JO lUC 

"~n t lil den ~1(lre lu k~u~ 
Vi I;\nlc b.\de i klubOcn, og del ~'ar .llt ~K, 
!111m de na;tt af (b ti '"lU.I III, Od P 
,;clvflll~ l iS ,"i~'iC p"~llemc r rUf dem, Jer aldrig 
hank luel med "CUllc.mer VI "lede &is. :!XH, 
en bred dohhchsC\lllcr, niCml~ som JliCUMe 
med I elle! 2per.iOner pl slyrm.mds~dcl, og g,ig 
4X+ 5IOITI Mjøloer" 

Som .:Utro p5 en l;mllul "ar mad og drikke cl 
'"igugt punk! po" pmgPmmet" MOI'genmadcn 
kl:m:dc "i po\ primlth IllMe I klubben kg måne 
uOO-;crt. mm daglige )"Oghurt. for " IL1vtk 
h\"elken skIXf ellc r uybc !allelkeocr; nKn kaffe n 
~ bnl<.kt fcjlctk ikke .~I, og dr NlClloCn 

_gtele fror, ~I ~Ile hle," heh ';\glc" IX nCSlO:: 

.... ngc n\MIKIe! hit> tnd1a/!d uOOcr fuldt k(\(J1-
fOl1~hlc fmhold, og I i fik endnu en ~ 
Id.T.dld, at "Runing er en Jejlig dnk" 

[).;, blcl' udvekslet crfarinl.lcl mellem IduHx:mc 
DSR pIn scld',[gelig tlll1lall fOl tillKkr ae l;Crt 
lid! fur 3kademi~k, og }cg fik C\ par j;"ndhcdtl 
med hjem til lIC1gJC af [JSR'~ langtul"l'f\ClC og III 
nNmklion.o;uth ~Iget Dcrudmer fik \ I dlSkutcret 
];1.I)(kfCllhunde! og krcJ.'iCne, op, 'I kulllle 
konkludere, lU <kr Cl Slor akland melkm 
ho\"cdtc5l)"td!!Cn ~ Jcn aJlllllt<kh~'( [\lCI , og.!l 
<irt t'T \'1 spitl~~ om bcure infmTllJliun ikke 
blul Ir.! 110 til kJul+cmc, men ossl fr.I klub~ 
botyn:lscr 1I1ll1C(ncmmernc" 

Del \.'\1" plaolagt, ;14 ootcle ruge laf afs:f 111 renI 
runqeo uckn rornng l'ogk. t'oenyllcUc s~ w o~ 
af \kline multp.c..l den cnc ws og t'ocstItglC VOItl 
GogII mU,,"1 og andre kulturtik loCVa:nJIghcdc:r. 
men til: flC'o\( kunne iklte unth-æfC de, I.bglige 

lUIunS. tb ftlfOOlJc:ne 'ar "ledle med ~<;mnc op, 
de fle.o;te dilge ~I 

PIl1<;C(L1F. 1~1f dog Ilglig (:.13 1n00 rt.g.,"I\eJ' lud 
Inldknt Dc! VM,Jen c..l"Ig.. hlOl VI skuUc pi t.kn 

Ja-nl.t)lc 11.1[ , cn fUltI.l lul p5 Cl 35 km Vi Slanc:Uc I 
fin ~\ll i IO gig ,IX+ og lu gig 2X+, det ,II s ige 
mctI Slynn.lfld. men ingen pass..1gcr Efter en kfll'l 
slTækning p.~ Am~lc1 drejede vi af ()g k(\fll ilKl p5 
ct knn.,l~l"SIem" SQIll fonsauc gCl\l1(:nI et 
a. .... ck~le~ lano:kkan med milnge )ltIalk (li, 1"'0;: 
broer, s.~ vi ",llte. ned p;\ f)'ggcn ug lJ:l'C l~nlC 
lang;S fOl' :tI komme igennem. 

l en liU<: by skulIc ,i dreje lil M~'rhI.ru fur :11 
komme inll ~ en lille k.m.ll [).;r gik del gal!, :\lIe 
b&Ihnld o\'eOO d.::nnc knn.,1 "I/, (on. .... 1UC hge ud 

mod det rcsullal. * \ I kom ud pli cn SIlO! kanal 
mw en nlo3!''iC tu"! tT.lllk Van.kt 1.Il meget 
uroligt og pludsehg kun! IO nl...:gligc nndpramme 
mcU fuld (MI Dc '3( Ikke helt:ltlfTl rJ;.nmk, ncn 
oc la,-eJe alllgc..-el et k\II'"and. !iQIlI de IO -'X. 
Ikke lrunne kla.[e Vallocl sk>llc:tk uK! o"t"t 
b&lenc" og de 'al" bonJf~loJt IltIbet af nu time 
s.\tlcne 'al" hd! !!n1C IKkn 1"an<.!b:lIC ffW~ "8 
~emlm ug uden d:tk ng uden ski :rthord Dcl 
' al" ~ !tdt opdrift i eIe fyldte h.\de.. Id "lCmc 
l" kkc:dc dem ,,\er en \.'l m ned I I"andel Vi fandt 
~'tI. hunipJ lid af, at \ I m~lIc ud af tXoucne Vor 
h.1!y1ge og SJ..\1c1 nod I)'!>II~! !UI..ut 0.1 os, og 
n:dnlllgsl~Me. h.J\ lk: ,"i I~kc 11100 De lo ~Xt med 



Nandl N1dec de IO lurledere M,de 'JZI'I:I I ~:lnd ni 
nt ode af p.'t I'I'Ilgemc uden :!I lage '·aod illd. De rJ 
mro bI ... 1I.kde f0lelser Ol andJe g5 ned og M\lie 

c.kl iUc Slcl1lgt godl. DI: fik Ira\1 m«I al samle 
all nlft gR'J. s!I megel IKlI gik labI ud .,..~ 
,andskOOc p1 ~e kamc:r.Kl. Opg;.t\en , 'lI! nu at 
komme i 1;000 og a rOOc.kt b&knc Det '"lU ikke 
let fm tanaJskkl"l ' .111' et boj! OZ slimet lJo./\"ø. 
lIeldiS'·r.- VM der en lejder et litykke fremme. 
Klin, i fik (!\Ikkel h""den hen nI. Oc:rp.\ lykkafes 
det al prnje Cl po11 mllll"llhAde, 9lf11 fik h.\dcnc på 
~heb IlJU i roligt farvmKi. 1\1101" det lrkkedes 111 B 
dem 10mlog op på land Vi 'aT godt ,ide og 
kolik, men heldig\ IS ,·ar ,·andeI Ikke k~. og 
dell)'kkWcs al finc.k nogtltOO 10j 

;';u si" snakken og ,i :o.plSle \01 ,naJbrllgll: m3d. 
Vi 1'lpgII\" at ruhkn<k IUrtll, IlI<Cn ruclk si. den 

samme \"cj hjem igen uo.kn probIeme, B&knc 
M .. de heldigvis ikke lidt nogen sk:tdc ud OVCI, al 

'·1 labre cn rorpioo. lÆ vi =tcn Y:U kItInnIel 
halwq~ p.1 den planlagte rundtur, fik \"1 ri 
alligevel fOC" omk"ng 10 km. 
Oagen efter tog VI den W'lcl'I:tlde del af tUICn delt 
:mdcn '·cj. 

Og hvad lærte VI s.i af den nple'·elsc· k, ,il 
bctC!;IIC det 50IIl el 1'l:enclehgt uhel d. o;om \Il 

kunne: ha\e uOOg.\cI, h'ls \1 ha\dc haft Cl bNrt 
kottmaleriale, og \'i ha'·de fOfbcmJt O!> l-clrt 
in1en SlanCII. Men mJJI klin aJllli "ære !xtgkJos 
Det var al(lng skel meJ ell godkend! :bm~ 
Llr.grursMd. og det \at aldrig ~kel , h'!s ",~'i:D 
havoc fOT1alt os, at \', !>lct ikke m~l1c "' p5 t.kn 
.q~ k;m;lL 11\ lIkrl r"litil'! hageftrr fO";l lt~ '"" 
Men Ucl ~T tn eTbong, <;om nok Cl 11)'tlr. rll: 
frtmlidigc l:ll'lgtur;rocrt, (ler lineT blo,le i 
T)UJand, !lolland ellet IIgrl(nde ~teder. l)ct ø 
Jcttc Mdc. OS del er en iofml}tl'il! !li ro ,,)e1l1. mCrt 

de lur ~1ts1 cn hcgr,cIlSlllOg 

f;ll anden ting tf, al Ud er cl must .af lrunnr: IO 
med In ml, del kan uk I)~C og holl;mdskt

lt1C(1: ~ JCS "Illlutlo;: m.;J lidt ",klame rOf roni~ 
i Mjøh"oCl", S","e, JIK:UOOc og lltimdal. men der 
skal maJlgt k,lometcr 111 for ni f3 rull1Je11 Til 
gengæld blhcl du ~ 1'Cdn: til al h1ndtcre en 
!re, I\.\s du mc:strcr to .\n:r 



18 Hyggt Imd':rI<tjs ,Kl/JSR·s IJ/llRlur (I/(wd jo,. "Iyk"bIllK Fal.{ler)U()/o: I .R) 



Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag d. 13. 'un1 1997 

Redaktion Lars Bundeser (ansv). Fredensbotooooe 14. 4 lY . 2200 Khn N. ttt 3582 14 H!. 
Thomas Krumholt (til . 35 26 46 48) 00 Peder Juhl Mad$en (tlf. 31 86 01 17) 

T'Y'< Offsela, 4913 Horslunde Oplag 1500 eks 

ADRESSELISTE 

Danske SllKlanlers ROkluI) • $Iflndvæng.el. 55·21 00 K0 llenhllvn ø 
PoSlgiro 500 34 66 - Konlortid onsdag GO lorsdag kj 18·20 

Telefon (køkktn og kontor) . 39 29 63 26 
MEDlEt.lSTELEFON (garderobe 00 t><\dha~ 3\ 185811 

Formand: 

Henning Rasmussen 
NOfTTlasveJ 14 
2000 Fredefiksberg 
3646 4767 

KapronJngschef: 

Jens Chr. Pernek, 
øSlerbrogade MF ,si 
2100 Kebenhavn ø 
31380997 

ungtursrochel : 

Jens RØlmel 
Gammettoftsgade 6 
1355 København K 
339 \ 8997 

HU$lorv.fter: 

Mogens Haul 
Strandvængel 55 
2100 KlIbenhavn ø 
39296499 

KOnflJ~r$. M+ : 

Laf'! B Kn5lensen 
ni 314284 56 

Formand: 

Ronsld Clausen 
Engelsborg~ej 44 
2800 Lyngby 
45885886 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vi'um 
45858605 

SlIren Larsen 
0..IslrllgeI85,2.mf, 
2860 Seborg 
31677443 

KOIlungentkaS5Øf'Ør: 

Kun sknlUige tlenv 
DSR, Strandvængel 55 
2100 Kabenhavn ø 
At! l<ont,ngentkas5 

Kegemestar. 

Susanne Agersnap 
H.C 0 rstedsvej 63 
1879 Frdbrg C 
3536 68 05 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Ka$$erer; Sekrel ær: 

Thomas Krumholt 
Cart Johans Gade 5,4.lv 
2100 København ø 
351646 48 

Instruldlonsrochef: 

Karen Brems Fe:;n 
Valbylangg.l08,I .th 
2500 Valby 
36 457324 

(vakant l 

Motlonsrochef: 

Carsten Rudolph 
BorgbJerg,vei 58, Uh. 
2450 Kebenhavn SV 
3325 6337 

KaJetcrochef: 

Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2 2.lv 
2100 Ke\)enhavn ø 
39274882 

PR-arbejde: 

NIS C J Schm'dt Johan Frydendahl Jacob Nordby 
Hv~devej 14 51 Engbakllen 27 NOfdre Fosonvej 60 
2700 BumshlilJ 2830 Virum 2000 Fredenksberg 
31 28 4871 45858605 31870495 



02.634 KHC 2.06 000 
BEHTE KJ'LLER 
NORDJlE FIIHAUMSGADE 26. <l . TV , 
2.100 IIBI"HAU" • 

SANGBOG-LANGTURSSANGBOG 
Vi er nogle stykker, $Om har opdaget Øl vi mangler en sangbog. nAr vi sidder n,mdt om bAJel, 
og kun kan huske de første to ven af"Hvalen Valborg". 
Når sangbogen I:I lavet, har du hdt sikken en mening om, hvilke sange, der vilJe have vaoret de 
rigtige til sangbogen Derfor, skynd dig at skrive et par titler/sange ned pA et stykke papir og 
put det i postkassen i slyngelstuen. Uen Mmme som du flittigt afleverer dine indslag lil bladet i 
Skal del være Shubidua, højskole!.llngbogen, Svantes Viser, Nationalsangen. Midsommervisen. 
hArd rock. eller andet? Skynd dig, hvis du vil være sikker på al f] teksten med lil M C Ejner, 
Kølig-Kaj, M,C.Søren, eller hvad du nu har lyst lil at synEt. 

Fluen 
kg ef fluen, je, lun VlOge, på, 

B=. 
Derfor P<Ier)el ~ ikke ~ 

Bzn:z~ ... 
Jeg cl ikke skab! til noget Slort 

BU.l.lD.L. 

Indsunget af Bjamt Smedegaard 

!.krfor sæUet)Cg miø på en buz..d'8 

o 
o 
o 
o • • • 
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1/06 
18-20/07 
24/08 
27/08 

3/09 
7/09 

10/09 
17/09 
21/09 
24/09 
27/09 
2B/09 
5/10 
8/10 

12/10 
19/10 
26/10 

9/11 

Tilmelding: 

3/C 
3-dages 
D-stafet 
B-nat 
B-nat 
B 
B-nat 
B-nat 
B 
B-nat 
A - na t 
C 
B 

D-stafet-nat 
6. Div. 
8 

8 
Jættemil 

Buresø Skovene 
Stenberg/Tvorup/Tved 
Geel Skov 
Stenholt Vang 
Køge As 
Gr~bskov Nødebo 
Brøde Skov 

Gribskov MArun 
Nyrup Hegn 
Grønholt vang 
Slagelsesskovene 
Skjoldenæsholn 
r:'arum l.illevang 
Præstevang 
'1'isv11de Hegn 
Gribskov Vest 
Gr-ibskov Nødebo 

Arrangør 

OK Skærmen 
Skive / Nordvest 
S.G. 
fredensborg 
Køge OK 
Søllerød OK 
Li llerød I F 

Balleru9 OK 
HSOK 
Fredensborg 
ae Slagelse 
Hvalsø OK 
Kildeholm OK 
OK øst 
Tisvilde Hegn 
Lyngby OK 

m< 73 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på l-<:I. 3 km, 5 k.m og 8 h."" 

Øvrige løb: Joh,m Frydendahl tE. 38 17 62 52 (arb. ) 
Engbakken 27 

(14 dage før) 2830 Virum 45 85 86 05 (priv) 

?I 



ADVARSEL! 
Fra DFffi. og Søsponens Sikkerhedsrad 

Ved Amager, mellem Benzinøen og fastlandet, er der foruden cykelvrag og sten også jerndragere fra en 
nedtagen bro. 
Ro derfor ikke inden om Benzinøen, før der komme!" nyt Oln, ill der igen er farbari 

OPFORDRING 

S I,:u J! e du finde knækkede bundgarnspæle, over eller under vandel, så marker positionen og oplys om 
fundet til Fiskeridtrektoratel5 O-sektion på lif 33 96 3609. så vil de foranledige, at pælene bhver fjernet 
eller korrekt afmærket 

Refereret fra "Kano og Kajak" 1/1997 frit eller Valdemar Vedel, Søsponens Sikkerhedsråd 

Bjarne Smedegaard 

KV ALITETSTID P Å VANDET 
VI vil alle gerne ud at ro. 
- Ingen kan It· at sti I ko 
Derfor kommer her en genopfnskmng af de gode rad til de "gamle" cg en mfonnallon ul nye 

Før du sæt1er båden i vandet: 

-Årerne er SlOurt og ligger på pontonen. med årebladet lodret ude over vandet (så er der plads til flest) 
-Båden er skrevet ud 
-Alle personer er khu(har hentet :roJer,vmdJakker, drukket og tisset færdig). 

På pontonen: 

-Stander og ror på, areme i, svirvelen spændes 
-Al le ombord, foden under remmen, lad gå agter, skod. 

Der instruer~ ikke pl\ pontonen 
Mø.n indstiller (6rst spændholt p~ vø.ndet 

Intet Are(edt på pontonen 

Hvis der skuUe O»stå et ufonldset problem, og man bi1ver ruxlsage1111 at vente, kan man trække båden til side langs 
bolværket, ved græsset. Det giver de ventende I koen lIlulighed for al Il deres båd I eller op af vandet 
Næste gang er det dig., der glæder dIg over, at de andre er hunlge og effektive. 
Lad os hjælpe 11lnanden med al Ja så lidt ventetid, og så. megen Ild pa vandet, som muligt 

Venlig hilsen Bjarne Smedegaard 
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STORE ORD I EN STOR MEGAFON! 

Onsdag den 18 juni kl 17.15 blev den almindelige uddeling af kaniner, instruktører og både afbrudt 
af en lille mand med en stor megafon. Redaktionen er kommet i besiddelse af hans tale til klubben. 
Den lod som følger 

"Kammerater, ærede kaniner og roere i DSRI 

Nu er den saft-skodde-mig gal igen ll 

Denne gang er det disse veranda-rorende instruklØrer som ikke har instrueret så meget som en enkell 
flået hare i denne sæson. 

Til trods for Karens utallige løfter om gratis mad og roture med blomsten af Danmarks ungdom og 
ikke at forglemme den stærkt overvejende sandsynlighed for at komme til at stifte familie og ca born, 
nægter disse dyrt uddannede instruktører at deltage i instruktionen I 

Næ, de møder bare op og Simulerer, at de er noget ved musikken og får evt. lidt gratis mad - ja det 
tror da fanden nu, hvor de en gang har erhvervet sig den ultimative "Score-skjorte" - den hvide 
instruktor-T-shirt. 

Kammerateri 

Vi lever efterhånden i en roklub, hvor begrebet instruktør først viser sig ved en lufttemperatur over 
30 grader og en nedbørsmængde, der er omvendt proportionalt med ølsalget i fredags-baren. 

Udviklingen er snart så desperat, at vi ser barselsvikarer fra Gefion og grønlændere fra Kofoeds 
Skole, der lærer vore pingviner "at vende kajakken" 

Kammerateri 

Hvis ikke snart disse såkaldte instruktører holder op med at "veranda-ro" og kommer ud i bådene 
med nogle kaniner, så er vi mange der vil tage deres dåbsreuigheder op til reviSion ved 
først kommende kanindåb, hvis ikke røriii 

Tak." 
På instruktions-udvalgels vegne 
Christian Grønbech, mdl. 2108 

Redaktionens efterlysning af flere aktive i sidste nurruner har båret frugt, idet 
Lent' Reimer og BJame Smed .. goard nu er med i redaktionen .Redaktionen håber med denne 
styrkelse af kræfterne at få ressourcer til - udover at redigere de forhåbentlig mange bidrag fra 
medlemmerne - at finde sjove og spændende ting i arkiverne, lave interviews, skabe debat og meget 
mere. 



DSR set i kaninperspektiv 
al Lene Relnler 

Ny biologisk opdagelse: Den danske bestand af ugler er sæsonafhængig. der er flest om foråret - mandag og 
onsdag aften. konkluderer et lille udsnit af årets DSR-kaniner. 

"Jeg kan bedst'" nar uglerne sidder i træeme - og ikke i vandet" "Jeg synes t hvert fald. det er træls at fange 
dem", fortæller Llisabelh Kaasgaard efter redaknonen havde fangel hende middelbart efter 5. gang på vandet. 

"Nej. vi har ikke læst DAmernes Verden" 
Elisabelh er en af firc nve DSR-kaniner, som redaklJonen har talt med for al tage pulsen pa arets bestand. 
Sammen med Lene Jarbol og Poul LumhollZ, der som Elisabeth er fra Århus, og Hans Mculengraeht, der er 
fra det sonderjyske. udgor hun en del af de ca. 300 nye DSR·rocre. 

De hævder alle fire. al de bestemt ikke på nogct tJdspunk1 har læst eller hort om en vis anlkel i "Damemes 
Verden" - om DSR som et af Kobenhavns hotte score-steder De har alle fået stedet :Inbefalet af venner. ven
inder, veninders I'cllInder eller kolleger og bekræfter redakllonens fOmlodning om. al kvinder ofte starter i 
flok. mens mændene foler del letlere at starte uden folgeskab af venner eller bekendte. Lene og Elisabelh er 
ikke overbeviste om. at de ville være startet uden hinanden - de er nemlig veninder 

IntrOAften 
"Vi var megel bekymrede for Ikke al nå del - at kcrrune Ind altså," fOr/æller Lene og Elisabetn. De havde begge 
skaffet sig glro-indbeUllingskort inden introaftenen for al være helt Sikre på. at foi del eftenrag1ede kanlll-num
mcr. Poul tog del mindre roligt og havde egentlig tænkt sig forst at mode op d. 14/5. Det var godt , han ikke 
gjorde det. S.1 havde nan ikke fået nr 149, da karunsæson '97 som bekendt kun bod på en eneste introaAen 

Alle beskriver Introaftenen som kaotisk - med kampen om listerne og de mange lnformationer og tilbud. Det 
var nok meget godt. at de pa det tidspunklikke kend le til de så centrale listers skæbne, rygtcr VII vide, al de 
ender deres dagc blandt Karen (instruktlonsrochef) Brems Foyns kokkenskrald, ,"den forsle kanin har fangel 
en ugle. DCI Slemmer godt overens med, al ingen hverken nuværende cller tidligere kaniner erindrer at være 
blevel råbt op ved fremmodet på den store dag - DSR-rodag nr. I 
Hans undgik Introaftenens kaos. Hall meldte sig ind I klubben kort tid for forårets slanderhejsnlng cg var med 
på det særlige hold. som indledte roinstruk11onClI på en lordag. Hans har kun positl\1 at sige om denne start. 

l nstruktion 
"Den forste gang var træls", fOrlællcr Elisabeth, som fik lov td al veni e I II, time, ,"den hun kom på vandel. 
Poul og LCIl~ har hafltdsvarende oplevelser. hVilket dog Ikke har skræmt nogen afdem væk Alligevel er de 
meget enige om, at inSlnlktlonen virker relatiV ustruktureret og til tider præget af en lide darllg stemning "Alle 
vd naturligVIS gerne pa vandet sil hurtigt som muligl". fortæller Lene, "Men nogcn gallge bliver albueme lidI 
for spidse. og der bliver skubbet for meget" Problemer skyldes oAe den skæve fordeling mellem antallet af 
ledige instruktorer og forventningsfulde kaniner. "Det er alles kamp mod allc", fortæller HallS, der samtidig 
bctegner det al komme hurtigt på vandet som at spille i et IOlleri. 

De firc kalllllcr udtr,.kker alle et onske om Cl mere koordineret instnlktionsforlob. hvor .lIe k.niner gellI1cm
gar del samme pa san1Jl1e lidspunk1 I forlobet He,,'ed opnas at nye roere efter ct vist antal gange på vandet, 
alle har været igennem del samIlle antal kommandocr og generelt har provet det salllme Solledes kunne inslruk
tOrfme hurtigere finde ud af, hvor langt de forskellige kaniner var kommet, og hvad der "1l'I.1nglede" inden 

må let: den forJælledc ro-ret. 

Et forslag gik også pa at være tildelt den samme instruktor hver gang. Det giver kaninerne en bedre mulighed 
for at t:~ analyserel den personlige ro-udvikling Endelig er der el lille onske om en enslydende tommelfingcr-
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'C8'=1 "S~JI ~cn l.dOo: {"I'-":' elkr undc:. ~rtn' ·. de! s ..... es d.;. l bcnNrt rk,kc" va;:rc (.n'!:Jrcd on' b land! DSR I 
",,,,,,!<torer. oan, 00: fore k.nir.er ~ lI u~ ~un har po.",,,, o,d ul 

V, ",I he, ,kJ..cuNl'ade al fona:llc." DSR ·bl.lde .. redaJr10r Li'~ Bur,d=~ f,k h,lrktercn 8 (på en shl!! f'l 
h l IO) "1 tan ~ir en g hmr er-.:!c '1\;1""'10' ". fon..,lk, L-cnc ~ Poul, "",ns« •• t\IC' ove. b<!.de, mellem kage 
b,dderne Dcn ov,,!:t r',dnilrl)n m,r.dc, h, narrd~n om, al d~1 spors<mi l \"\$1 ,hl <c,lles ,~cn <lå el a ndel I,d l 
punJ..1' 

El handlryJ.. AI (lHm~nden og tn ftd ftSI b~,tfl! ( .. 
er en ~f de n}c k;I",,,er, fnrvr;:Nn''llI,1 dibcn · KJn,rd~bc". er det nogec at v..:,e hnS" fo"'", l>X'rg.::' en. ~ t 

d~ fire hm".::r (,' : h~, 1lII'1lCI, r«l ) Mtt;et tyder pi,.I' de kommerode ,ncl\'oe llcs,,,ualer ,klet 0J,,;,gcr ",escl af 
snJ kkcn, årCIS k~",nbellN>d "Nl, endc:hg emne' b<;,O' el. , Cr del Iugl f'l med cl slet. af U1g~1 OS nervo .. ,<;'", 
fMkdc, d~1 fra en ~(d~ fl,. kanoner 1\ ' !\a, n,h1'ICI , 'ro l . ·Ocl cr J0borrc roes". der Ibi o"':rslh", konldudelu 
en J f de fi rt (v, h~, lIid,~ M...mt, ,cd) k an ddtc nll,ln Ofl hrnc\ wm en udfOld, ,ni: for ""tru~ t,,,,,slrdt,,,lgel ? 

Dtl soeill! milja 
J)'ttes m~d far B);Il~e IO'$u\~I,tl lopb 'Jktete, lIde Ij'e kan....: ' "Men e, hun ,kle Ird! ~k'-ip - hende, koUe

nel '", spoIQ.cr en .. fdc fll e,:;om n;llI1lor.vl~ ,kj(c "11 ~v<: p.i[nn SIl M\lTldcMe kommemar af frygt for en Ildt 
for .. n ~I'<;f1gcn dc a~Jtn,,'g afk .. n",b~ gepl, S'en 

Ha" 5 foler $'1: megel vel,ommen I klubben " Folk ef ~~IrS", ~bne oS OInj;Vlge lrS"·. fortx/Ic, hM! E h~b< lh 

er lidt 1~l::nd l pi den s.oc ,alt freml>(j i .Iub~" "Dd "lhznge, mtget af. hv<lrd.v! ... , ny~ bhvc' modlaget a l d c 
gJm lc" "Dc <kI l nok I >~e $( ~ lodl ;U>. og fOfl1 n~, de fornenvne'. al", både kM IO OS '" JII.:<,,,,,n.: I ktubben , 
sj b l,ve r v, mlefeUinTe", ferna:ITu hun R~d(l l../I()'~" ",ondc' om, il Ikke "I~ g~mk roere er b rt'ge. de ncste 
Cr It l JI Illc med 

Alle fOle e' enige ar.!, JI mange .r kl"bb(:~ s e "" !;t lilbud un bruges "I nosCI AI domme e fle, ~n$)gt~oolry~" 

kel vi V' $se af ,le Il ,,,, kO~lmef d~ns<:unde",';~nL"g dos::"Ok Ikke ",-e," p.i li.len Sj er der mtrc d\3 -eha.·d,~ til 
O' ind ,e ' Dc Il es le v,l gcn'IC vz'e SI)'ITTIil:nd, OS "hvIS e1kn;/eg ki n bh...: fro for uglerne , v,I.IC" OSs.l ge rne rroe.l 
Vi langtur" , ~ Iull e ' 1; 1 ' ~ ~Oc:lh 

H"ad vrl ... , s,i med de",.e art ikel' V, v,), h,'e " fa ld konkiudc:rt, a' DSR ;om m,mmum h~ f cae, f ' fe sod! nye 
n>Cdl~n,me r Lcn~, 1'0,, 1, EI,~at.clh OS Ham - ~e brlifflc( nuJcnfor 



Da langtursrochefen tabte det hele på gulvet 
- en autentisk ojenvidneberetlling fra DSR 's P,nsctur 1997 

PinsenlY og Falster 
Det er "'refedt 
Mosser' medvind & fil Id nll/Sik 

Forventningerne er altid i top, når DSR tager på langtur. Ikke mange klubber kan samle 31 deltagere til en pinsetur, 
men DSR kan, og som s:rovanlig var der rift om de sidste ledige pladser. Ansvaret for pinseturen årgang 1997 var 
lagt i hænderne på Yvon Lindschou,,' og Kurt Jacobsen, og den opgavc klarede de godt. Det store forarbejde med at 
skaffe b!id-og teltpladser nok, arrangere Indkøb osv. var gennemført til mindste detalje, og vi nod godt af Yvons og 
Kurts kYT1dige ledelse under hele turen. 

Vt s/ortede en fredog 
Med en korelIlY 
Bil & tog & hOJt hlImor 

Stenuungen var hoj allerede fredag aften. De heldige (eller de kloge'l) havde gemt appetitten til den velsmagende 
kolde buffet, som hurtigt blev arrangeret i det flotte klubloka1e med udsigt over vandet til Lolland. Vi andre, der 
havde besogt cafeteriet i Farobroens besogs-center (O kokkehuer til deres pomfritter) havde al mulig grund td at 
ærgre os. Så meget storre var derfor motivationen til at lade redvll1s-propperne poppe lystigt alt imens de ædle dråber 
blev inhaleret side om side med hjcll\Jlleblandede fluida, der gik under navne som "sm!. gror', "små gronne" etc. Det 
blev sent inden de sidste gik i seng Andre afsøgte hvileløst roklubbens gemakker for at finde et sted, hvor det var 
muligt at sove uden at skulle lytte til de 30 andres utidige snorken .. 

pinseturens I. etape gik ril Lolland-Falster Kredsens grund, der ligger ned til vandet et par kilometer nord for 
Guldborgsundbroen. En familie på fire personer fra Nykøbing Falster Roklub og dere~ hund Bella havde også valgt 
at tilbringe pinsen i telt på stedet, men de tog det helt pænt, at deres ferie-resort på denne måde blev invaderet. En 
teltlejr til 31 personer fylder godt i landskabet. 

& vi sidder midt p/l SlIndet 
For træsejl med /oks I mllnden 
Med gj,lIelllg/ i II/jien 
& gI/le kasketter 

Det hårde pinsevejr med over-frisk vind fra øsr og sydost kunne ikke undgå at fa konsekvenser for turens samlede 
distance Pinsedag skulle have været turens hojdepunkt for kilomctertræserne. I stedet blev det kun til en lille tur op 
ad kysten III den lille !lade o Sudero, og for nogle endda slet ingenting: Noget tyder på, at DSR 's tidligere 
motionsrochef Jespa Petersen er faldet af på den ovre i sit jyske eksil I hvert fald erklærede Jesper, at han ville spare 
kræfterne til den fonnodet barske hjemtur 2. pinse-<fag, sa han blev hjemme og holdt lejren under opsyn sammen med 
et par af turens kvindelige delragere. Dette til trods for, at Jespers (,re-åres båd havde taget den halve distance på 
førstedagen for træsejl' 

Helt anderledes forholder det sig med DSR 's grænsesogende langtursrochef Jens Retiner (JR). Sammen med Britta 
måtte Jens lige tage et par ekstra kilometer længere rundt om Sudero i den hårde vind og sø. Forsoger Jens ar overgå 
sin for-forgænger på posten, Ole Kammersgaard? Ole var i sin storhedstid kendt som "Den Store Rorgænger"- et 
tilnavn, han fik, da han linder en nu legendarisk og myte-omspundet OS R-langtur i det sydfYT1ske beordrede et hold 
overvejende besLående af kaniner ud på en tur i 14 sekundmeter i mod~ø ... Keep on tryin', JRr 

(Jens demonstrerede i ovrigt pa pinseturen, at hans finmotorik åbenbart er mindre driftssikker end hans grov-dino. 
Først haldrede han en hel flaske rodvin og siden gjorde han et behjertet forsog på at omdanne !,'Ulvet i den lille 
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Kul:n~ fI'~ b <XI lcirU l vxrel ~cn p~ nyt hOjd~p''''''t{r. De l,ad uumeHe langtotsrener ,l.o;om S1f)'hn, lc"crl'OSlej, 
I Q'S~((ogn på dase og N1IlelJa bl~v kdsage r af gooe, "",rende "phor.ey erab "- og ' ej'salale. Ren sem; -lu, 1<11, ru' 
man lægger ril, 31 d"", h ll e h~llc på grunden I,gc aU "ral "'Jn"~ ru f1'\J11C) I lang· lur, rocrc. der sogtc al holde hldal 
væk fra livet g~nncm mdtag~ l sc af Jr,sh Ccffoe, flere smA grå og mere , od~m RM'ng e, af, bli"cr en d eJ hg d,,~ 

Del e'· lkid~ irm~rend,' dtl b!~uI

~ bMe ud.> & r" 
DSR · YI ubm-~ go ·e ' 

rå en bJlgtur ske, de! oft e, a l .:!c~,~ehc dcltag~,cs he il særl'ge Lalenier kcrruna l,i udl'yk, o.;; del g;elcl~r ogs~ for 
otn'.c!urcn El godl eh~mp<"J pa det er Tr"b·Bo (RasMussw) Scm altId va' Bo m~nd f\.l ' at badene bkv I;;r:s:;et. 
'i1Jrr~ [ og IranspO<lcrc l. [).:, hele med Cl fmk smIl på læbe" . ogs.; I den sæ,l i;:e kaos ·tilSLand r1e r råder , na, ni 
i n "sse r~ ,kal \Ornnl~~. ,pu les og IO frel ,amlid ig på alt fo( lid! DI~d, 

Som det cflcrh.i~dc" Cr ,·cd al "ære I r~d'"M pl DSR· langlUlc brod , esn~n los , akkor41 som den \Id\!e b~d v.r 
~om:"<'1 , I~:'\d> og IHc d scku~d for Om del er god IIm'~~ elle, held fil $Ia hen I del u'·,s:;e . Trlba.<;c i kl\lbbm ell er 
el par l,mers k",c[ur va, de, kLin !!Ihage ~I lægge bådene lilbase pi. plads. pakke "d. Mlede r~S1er~"de mad~l. rer , qj 

sa val de! ell: r:; rarvd reT denne gang' :;bl vi Ikk~ snan på langlUr Igc"? 

DS/I·.( pin;·e",r; _ymg MII.l,k Sh" -/),,d"17 (Hvl7/m VlI/borg! Td" Jnpa P~ler5en TIn(. Vou. Ole !}ansen. 
JNmer/~ (S'rll) Lllnd og Anneli~ StylU 

Undcrholdmng {JI.1 pmSC/III"cn Jesper. TIM. O/e, Anelle ogJcaneue synger for 
(Po/(! .· Lv,." 8.) 
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Kanaltur - turguide 

Fr. K.øben!liilVTls R.oklubs blad IUf redaktIonen (med IIUadel.$e) Sik~1 lleden\11cndc O~cr\'GI over . 
hvid mAr ~omlT\('l forb, pi tot tUf I lunlkmt 

I I.a/l,:!t'hro. Urggc11 1954 SS O){;llle 
~Ier .... aJ GOlluh !:SrOt:ns bledd~ er n ni 

og seJh1dden 17 m Broen ved $rdcn af 
er I OJ.!~porel II i AmacC'( 

: 1I~:.:hll ~ hro{'" Iht:t:er l <;, luIIIIII[:.en af 
1800 t:t1kt 
:I ('hr. dA .. II ry ~hu, Genopbysget 
efter br:llld 1 1 767 Den hlle b~ gm ng ved 
<;"Jt:n af er en \O!-" rTC-IIme rra IBOO [,Illet 

,j 1)(' gule !:l'ngcr ha 1169 IngclIH'u

Ir (lriJ~':'T1t: Ol' Inrll!:lCfl.':' <ldulIlli<;,lrillion 

1,,)1 Il..:! 
.;: n(lrlJp~ lIul,l..nh· ~rÆncl l ]!'i.)! 

(, P,in'l'Il' hrn 
-: '1 il/ mil rI, rul'Ir, r-. k~l Ik IO pJ\ ,honer 
Irtd!,:l l l'~ 1I1l1,kh:mclI 

X I'rin~cn~ I'al:t:. 1"~t!Cl r 17"'.'~ 1 <;,0111 
ooh' 1(', rl':'!.:'II.., ,! 5 lJanmf\rl.." æld· 
';'I~· :nl..,"Il..uprl,\; Sllku 1892 .. a:Jc fUl 
\.::Urfu 1:\11 ni, ~cct 

() ~turlllhru('n ~tI\xrt'mlt:- oro t:r op' 

11'11' l m,'nl' Lllhtdd<!11 19J(,,}7 Hwen 
h.1I r. ;,'.n el'a "'l'n"keru..:<,; "torm p,i 
r.::n!It:',h~ \~" 1,>:'9 
Itt \ ~'I~h'II,IIIJ~L'1 n~,,["~t ' I(,S~ ~lnl 

!'fI\,,' 1.!1ll'h.HTclllrn~ - '-:tIcIc, Otll. cI Siun 
/\tln·'I(!c., 11\1 ,II !\.'ll',\Tln,:lIslt:T1CI 
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Ved fødselsdagsfes ten 
Ved fOOsels.d l gsfes len lonaIIe fo, manden kOrl om klubben~ forskelliGe IIlhold~Sl~e' l tlder1~ lob 
Vore~ nu~'/t:le,de kl ubhus her p' Strlndvængel har vi hall. ~,den 19J9 <!el tytter IlIsl ~ ir I 1999 
Det kornmtr ~1 nok 1,1 II hore enere om 

Fra 1920 ul 19J7 11 VOrtl klubhus. CA kVI)< de. "",,~rt nrle Pi .. "".n bohShl>~ losser Dtm~ hus 
br ændtt ned Id grundtn i v,nrtrtr1 1931, h"ol ogsJ ~O .fvore bidt (pius ~ndrt lystfa"""Jcr) IV" labt 
på tl måneder ble" , eJ~1 ti Il'ut:II'T1<$tlsk bidehus pi yundetl. ,ndt,lvon nu ... ærenM h,,~ hle ... hYSget 
og Indv,cljuni 1939 

FOl Ino havde DSR Iiiholdssled dels, A R .~ (AkademIsk Rol.:Il.lo. $.Om ~mmcn med Pol)'cknl~ k 
ROklub blev lar,I ;;..ammen ,il [)$R) glmlc lokalt. i Iyslbådeh.l"nen (der hvOl' nu B&W's roklub hCl lde, 
t,l), dels, P R 's hus P R 's hus blcv, 19 18 fl).1Iet l,1 en S'und "ed $,delllf Kobcnll3"n$ Roklub, 
hvi lket kom K R ,det gerne sell.' "rIle hl~ tWl ~te omrlde. nosel pi IVil: r$ OB g~1.' anledning III en 
d5 g Slemning mellem kr. !)er1le 

I !Ib_n af disse hu~e "al vek.i\nede t,1 en klub If DSR 's størrelse, hVIlket fm'le lil hc~lul "ingen om 
opfOlelsen If~ ' moderne, velegnet klu'''us Atk'ICkt pS delte hus V~I POlJl Hen1llllgsen (PH) 

Reda~floncn I.' I nogle Ir de komme."....· numre bnngc lidt mere lOdforlige ~, (ikler o nl klubbens 
hiSIOlle, hcnmoer oSsi ()nI Idubbcns II lholdS!>leder 

Kilde D.n~~ Sludenterro, 'S 1861. [942 (udgivel I forbmdelse med DSR 's 7.'1·115 f0dscl~as) 

---

" (fOIO I.aH Bundestn) 



Claus Frydendahl udtaget til NM 
Ar I'!~tle nacher 

På baggrun d a i de [lotte resultater i dobbe l t - scul ler ~ed Sl~on 
J 0L gensen f r a Ro f Qreningen KVIK . hlp.v C l aus Frydendahl udtaget 
tIl Nordis ke Mesters k aber t or Juniorer. der foregår i Finland. 
Parret vandt Euver~nt ved Langdl s tancerc90ttaen I Ode nse i april . 
Ved Forårsregattaen mAtte Claus' S l mUII se lug " l ået (,I'" lerdagen 
CIf s~ dS le års Danmar:kamest re {fa MiH "ibo . 
Vcr var dog i kke tvivl om. at t o benhårde s ing l e -scullerl~b bet ø d 
s vækkel se af dobbelt - scu l leren . der blev roet en ll",e etter. 
Det skoSl li ge l torb'- t arten nirVTll!S. at Clolus E. 511"01'1 vandt 18"- 
dagen s scull e rl øb i begge klasser. 
J fo rblndel se med s øndagen s reva nc e - opgør . va l gte de to d renge 
at fOe lde fra i Si ngle-scu l l erne og så var der ingen tVIv l . 
Fryde nd~hl & J~rgensen vandt en Gik ker ~ojr Over d. v. rAte kon 
kurrente r . 
Ocr vil r heller lkke tvivl hos Off Rs Kapron i ngsudvalg. som !lro!~pte 
udtog drengene ti I NM. 

World Cup- sejre til letvægterne 
<>gsA I de YOk$nes rzkker kerer det derud af for OSR. 
Ved World Cupst.v net l Munche n I Jun i var der sojre tl.I Anna He l 
leberg & Lene Andersson i kvi nde rnes letv~ts dODbelt~~cullec 

~'ens Thoma s Ebe rl & ThOtllas Poul s en viste ove r~vi sende r o n ing i 
GULD - fireren . 
t s k r Ivende stund afvi k les d et ande t World Cup i Paris mens f lna 
len Oliver I t.uxern medio juli. 

De ror s,\ s tærkt . at bri l le r ne fa lder af : 
fy. Su"on Jørgensen & Cldus frydendahl . 

" 



Fynsregattaen d. 19.-20.april 

Tekst og fotos : Mette Bacher 

OSRs store kaproningsafdeling mødte talstærk frem til årets 
første prøvelse på Odense Kanal. 
Med udgangspunkt fra Odense Roklub ror man 6 kilometer ud til 
fjordens munding , hvorefter man ror tilbage igen. 
Såre simpelt, hvis der ikke er store sk i be, der "bare l1ge" s kal 
passere først og en stiv modvind , der gør tingene endnu mere be 
sværlige, når deltagerne ror ud t il s t artområdet. Desværre måtte 
roerne vente temmelig længe i blæsten og det kolde vejr, inden 
starten gik. 
At nævne hver enkelt OSR - roers resultat vil nok være for omfat
tende her, men to glædelige ting bemærkede man i det fynske: 
Danske Studenters Roklub er rigtigt godt kørende over hele linjen 
både med hensyn til juniorer, seniorer, mænd og kvinder. 
OSRs sekretær , Thomas Krumholt, er ud af en garvet inriggerfami
lie. Hvem havde drømt om, at samme Thomas pludselig fik så meget 
smag for kaproning, at han ligefrem s kulle begynde at TRÆNE ude 
på Bagsværd Sø med Morten Tibian i en dobbelt-sculler? 
Vores sekretær deltog med s ucces i Verdensrekordforsøget inden
dørs i f~bruar måned. Bare to måneder efter mødte Krumholt til 
start ved årets første kaproning over 6 kilometer. 
I Odense bemærkedes også, at der er kommet godt gang 1 DSRs dame
afdeling. For få år siden drejede alt sig om letvægtsroning for 
kvinderne i de små bådtyper. Nu har tingene gudskelov ændret sig 
så letvægtspigerne er i mindretal og de høje piger er begyndt at 
markere sig i store bådtyper . Vi kan atter være med i kvindernes 
tunge klasser ude ved de store internationale regattaer. 
Glædeligt er det også i den forbindelse, at de letvægtspiger vi 
har i OSR, også er med helt fremme i kampen om topplaceringerne. 
Flere af vores piger er med i forskellige projekter eller prøver 
at komme med på landsholdet, når det om et par måneder bliver ud
taget. 
Det er benhårdt og kræver "sin kvinde"! 
Stinne Petersen, der i fjor blev nr . 4 1 firer uden styrmand ved 
VM og har flere Danmarksmesterskaber bag sig i dobbelt-firer, 
kæmper for at komme på den dobbelt-firer , der i fjor blev nr. 4 
ved OL. 
Set fra OSRs side , burde Stinne selvfølgelig være selvskreven til 
at sidde på båden men de 4 OL-roere har alle valgt at fortsætte, 
så Stinne skal bevise , at hun kan gøre båden endnu hurtigere. 
Desværre skal hun vise sin kunnen i single- s culler og det er be
stemt ikke Stinnes kop the o Hun bryder sig simpelt hen ikke om 
den bådtype og er iøvrigt nok ikke ene om det! Til gengæld er hun 
et scoop på enhver dobbelt-firer og har både højde og drøjde til 
at være med, Hun er over 180 cm høj og er i sit livs form. Sam
men med Sarah Lauritzen fra KVIK, der også er en høj og stærk 
pige, burde de to være fast"stationeret" på dobbelt-fireren men 
det er de ikke! 
Det er tilsyneladende de højeste, der skal kæmpe om den sidste 
plads på båden mens de andre pt. har deres faste pladser. 
Umiddelbart virker det som den omvendte verden for ser man på 
OL-guldvinderne fra Tyskland, der normalt er uovervindelige, så 
gør man det, der er mest logisk. Man udpeger de højeste piger som 
de første til mandskabsbådene og piger af den kaliber er der 

14 



stadig ~n del dl I det tyske. 
SAd~n g0r man Abenbart ik ke herhje~e og det betyder, a t Stinne 
og Sar~h begge m~ ydp en ek s traordin~r indsats tor at komme på 
<.len danske dObbeltlIrer 
OSR har ogs.! to letv.tgts herrer . de r kæmper fo r at ko<rJ1le I'å ... " 
dobbelt-lirer og blÅve udtaget t il VM. 
riet er .Jacob Thes~nder h Hans .Juul Andersen. Her f'er systeme t de t 
sa~e som hos kvinde rne. De to DSR-roere er med ved regat taerne, 
hvor de po! SkIft ror dObbelt-flrer og single-sculler. 

1 Odense ~m.rkede man også. at Cl aus F r ydendahl er stærkt r o en 
d •. 
L0rriag vandt Claus i drengenes singlesculler. Søndag all ierede 
niln sig !IIt!d Si mon J<Hge~,sen f~a RoC. KVI K . OgsA h"r blev cet tll 
sejT. 
OSRs and re kaproere marke rede sig også godt i Odense. Her e r re
su l tatp.rn .. i en kort ve . slo" 

6 km. langdistllnce, lør dag d. 19 . "'pr.l. 
• • L p lads. 

tI,, _ herrer, Wijli Drexel. ,Jeppe Kollat m.t!. 
4 - , *herrer. Thomas Poulsen. Thomas EbeTt m.fl. 
2X,*netrer, Anders 'h-ems m fl. 
2X, herrer. Jilcob Thesande r I. Hans .iu u l Ande.se,., 
2x, herrer , Al l an Væverskov (. Brian Molt!<e 
~ . , herr",r, Rune Gartn('r (" Edzard Dome l a 
2 · , herrer, Jacob Saoo('r Hansen m.tl. 
IX, _herrer. Kar sten !-helsen 
IX, netter. Mads Hac:bro 
IX. herte,. Horten 1"i bian 
IX, hern~r, 

I X.*drenge . 
B',.damer, 
8+ , d a m~ '- , 
4X.*d",mc(, 
4X d,)me(, 
4-. damer, 
]X _11"",,,r. 
2 )(. damer, 
2X. d ilmer, 
2-, *d",mer, 
2-. damer, 
J X, piger. 

1'homoS Wilhelms.,n 
Cla us Fryo"ndahl 
Torneh0j Freder~ksen, Car5t(' nsen m.fl . 
Sol vej Hansen m.fl. 
Stinne Pete.sen "".fl. 
Edchsen, Ge.la(.,n m.fl 
Krumme, Marv!ng, m.ll. 
L"",, AnneT",,,,,,n I. Ann;, Hf>llpbpro 
Mette Hi'lnsen ,;. Eml lie Hasl0v 
Bi.rgi.tte Nordskjold " (Jettina Frederiksen 
Mariil Vrdd & Ch us t in a Rindem 
DS=< m, t I 
Ce Ci li e Askov C hristen~en 

11.'1(f_ OtN_~/@Ø'J;;tIWO :.,,)\ O~ .I 
---_ .. - -, 

17.50_9 
18.36.6 
20. 23 _9 
21. 30. 2 
12 .39. 2 
22.5 1 .5 
23.08.6 
2 1.<;9 .0 
22 .4 1.6 
2).04 .5 
23. 1 9.9 
2 4 .04 .9 
20.32. 0 
2 1.03.6 
20 .07.9 
2).00.4 
26. 40.8 
)2 . n 4 . 0 
2.1 . J2. O 
25.22.~ 
2).58.0 
26. 41. 5 
28 .25.8 



8 . . .. hert:er, 
4)( , herrer. 
2X . herCl~r . 

2X . het:re r , 
2x . l1err.:.r. 
2X. her re r. 
2-. herrer . 
2-. netter , 
Ix . _nerrer. 
IX . her:·er. 
LX. ne rre r . 
2 )( . _d renge. 
S- . d~mer. 
8 • . d~n>e r. 

8 • . damer. 
4X . d6lf1er . 
4X . d ""'el' . 
2X . • d"""er . 
"x. d"me r . 
2 -, _d a me r. 

IO 

W~ lli Dte . el. J eppe Kollar ~ . tl. 
Han s J uuL Ander s e n m. f l 
Andqr s 8rems "' . f l. 
Mads Haubro III . (1. 
T"o~as Knuftllol t E. Mo rten TttH d " 
Brl~n Molt ke & Allan V~verskov 
Ru ne Gartner k Ed~ard DOlf\e l d 
J a cob Sandet Hans en m. ",akker 
KArsten Nielsen 
Thomas WIl helmse n 
Jacob Thes .)nder 
Cl a us F rydendah l m. fl . 
C~rsten se n , Frede r i k sen , M1'Irner m, fl . 
SolveJ Hansen ~. f l. 
f'1-e derlkscn, Chn stensen, KrWM'e .. . fl. 
Mette Ha nsen, EmIl i e Ha~10V m.fl . 
Lis .. au . Ge rlach , EI1 Chsen m.{ l, 
Lene Ande tsson (, Anna Helleberg 
Hesselkllde m. f l. 
M,uia Vr"a & Chri s tina ~~ndoØl 

tduJrd Domela og Rune Gamltf I/iltr ,KJen sty-mon.:f 
(f0l() M t /IC &xho-r) 

l8 .09.6 
19.1.LS 
10.38 .1 
1l.02.5 
22 I O. I 
22. 41 .9 
22 . 55.'. 
22.59.0 
22. 42.6 
23.50.8 
23 . ';)5. (I> 
22 .0),2 
20. 45. 4 
21.05. 1 
23.10.9 
H 35.1 
n. J fi ." 
22 , 09. 4 
25. 19.5 
24 .06.1 



Kapronings-billeder 
(fOlo~ Merte Bacher) 

- '- _.~-

Thomas KrumhoII ogMonen r/blair delJog I 6-laIotMIU$TOlllng vrd F)'fI5~egall(Jm 

_ __ -o 

" 

En t1gng DSR-htJd: ChtvIOl" Gerføch. Wa/I1011I UMOU. ElrsnNlh Ce,Iot-h og R .. kcCQ ErlCh.j40n 

" 



Køln Regattaen 3.-4. maj 
Tekst & fotos Mette Bacher 

En mindre gruppe af landets bedste kaproere deltog ved den In
ternationale Regatta i Køln den første week-end i maj. 
VM-98 afvikles netop i Køln, så her var en passende lejlighed til 
at f~ prøvet sig selv af, ~nden det for alvor går løs ved de kom
mende internationale regattaer. 
Stinne Petersen, der som før nævnt endnu ikke er udtaget til 
kvindernes dobbelt-firer , var på f1reren om lørdagen mens det 
gjaldt Single-sculler om søndagen . Desværre var der ikke andre 
tilmeldt i lørdagens løb end danskerne, s~ træner Carsten Hassing 
bad om lov til at pigerne kunne ro med i otterløbet. Det vakte 
vild jubel ved mandskabsledermødet fredag aften, hvor de meget 
konservative tyske regattaarrangører satte en høJ latter op. 
Wahnsinn, sagde de men Carstens dobbelt-firer med Stinne i besæt
ningen f1k allernådigst lov at være med. 
Efter løbet stivnede smilene hos de tyske ledere, for Stinnes 
dobbelt-firer (!), kom først ud af startblokken og l~ side om 
side med den tyske landsholdsotter, hvorefter danskerne blev nr. 
J ud af 4! 
Lørdag aften var der megen ros til danskern e for det fine løb -
ja, den der ler sidst ler bedst ... 
Om lørdagen blev det til lutter 2. pladsen så banen var klar- og 
varmet op til søndagens opgaver. Vejr og vind kunne ingen klage 
over. Sommeren var kommet til Køln og med 25 graders varme 1 
skyggen blev de kortærmede T-shirts og shortsene fundet frem. 
Vores letvægts-singlesculler-verdensmester: Karsten Nielsen vandt 
søndagens finale i tiden 7.04.78. Hans Juul Andersen havde også 
kvalificeret sig til finalen, hvor det blev til en 6. plads. 
Danmark har tilsyneladende f~et en rigtig stærk toer uden styr
mand i kvindernes tunge klasse. Maria Vraa & Christina Rindom var 
med i et rigtigt gyseropløb i søndagens finale, som danskerne 
vandt med mindste margin foran Tyskland & Polen. 
Anna Helleberg & Lene Andersson m~tte begge dage nøjes med 2. 
pladsen men med lidt mere sammenroning i båden, skal de to 
letvægtere nok være med helt fremme ved de kommende store regat
taer. 
Jacob Thesander og Hans Juul Andersen roede på skift dobbelt
firer letvægt, hvor det blev til en 2 . plads lørdag og en 
3. plads om søndagen . 

IR 



GSfrist for indlæg til næste nummer er fredag d. 11. juli 1997 =:J 
IRedaktion Lars 8undesen (ansv), Fredensborggade 14, 4,tv , 2200 Khn. N, tlf 3582 14 1 s.-' 
I Th.9mas Krumholt (tlf 35264648), Peder Juhl Madsen, Lene Relrrer og Bjarne Smedeg~ar_d , 

Tryk Offseta. 4913 Horslunde Oplag 1500 eks 

ADRESSELISTE 
Danske Studenlers Roklub - SIrandvænget 55 - 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 - Kanl0r1ld onsdag og torsdag 11.1 1 B - 20 
Telefon (køkken 00 kon1or) . 3~ 29 63 26 

MEDLEMSTELEFON (gardelot>e og b~dhal) 31 18 SB 11 

Formand: 

Henning Rasmussen 
Norrn8sveJ 14 
2000 Frederiksberg 
36464767 

K8pronlngschef: 

Jens Chr Pørneki 
Østerbrogade 88F.sl 
2100 København ø 
31 380997 

Langfursrochef: 

Jens Reimer 
Gammeltoftsgade 6 
1355 København K 
3391 8997 

Hus Io rva f ter: 

Mogens Haul 
SIrandvænget 55 
2100 København ø 
392984 99 

Kontaktpers. M+ .' 

Lars B Kristensen 
Tlf 3' 42 84 56 

Kasserer: 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
45858605 

Materielforvalter: 

Søren Larsen 
Dalstrøget 85, 2.mf. 
2860 Søborg 
31677443 

K on ti ngefl tkasserer: 

Kun sknftllge henv 
DSR, Strand vænget 55 
2100 København ø 
At! Kontmgentkass. 

Køgemester: 

Susanne Agersnap 
H C.Ørstedsvej 63 
1879 Frdbrg. C 
35 368805 

o R I ENTE RIN GS S E K TI ON E N 

Sekretær; 

Thomas ~(umnolL 
Carl johans Gade 5.4 tv 

2100 København ø 
35264648 

{n stru ktion sroc he f: 

Karen Brems F "yn 
Valbylangg 108.1 Ih 
2500 Valby 
36457324 

Kaproningsud"lalg: 

(vakant) 

MotIonsroe h e f: 
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Ullde,...~)S pQ pm5e/ufetl _ Ann og Surf/! IIt!d(ivldlxxgsrllldbr~11 
(jow. W~ B.j 

J de kommerode no.rmte kan for~ntl lS læstS nye lang1ursbo:re1runger 
Fra Flensborg FJOrd·ruren. Srock.holmsturen. Haldenture m" 

Red~k1 I()f1en imød(":$t;( mange sode ",dlæ& r,1 hladtl 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polytekntsk Roklub 

MEDLEMSllLADNR.7 ' AUGUST 1997 ' 65. ARG. 

Som medlem af DSR kan man komme langt omkring. heIl Iii Verdens Ende 
Læs ar/lklen om furen på Flensborg Fjord inde ibladel 



"Aktiv i let ska!end el" 

"Kanindab~ . 

. Arets dåbsfesi" 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Tanker fra instrulctlons(ochefen og farvel og lak" vIKaren Brems Føyn 

"Den med tommelfingeren en gang til" vIKaren Brems Føyn 

"Verdens Ende Ur 

- Øjebliksbilleder fra en langtur pa Flensborg Fjord" vJLone Haulund og Pia østergaard 

"Kort over regeljunglen" ..... . 

"Iillordenkaffe i kajakklubben Palo" v/lene Reimer 

"Diverse Telefonnumre Anker Lassen 85 år" vILars 8u/ldesen 

.. S tyrmandsi nstru k !ion" v linstruktlonsudv alget 

"En call1n(e)s førsle rolur" vJDorte Stelness 

"Adresseliste m.v." ......... . 

"lap 20. Rostalistik pr. 1 juli 1997" 

Side 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og Indbetale l/ldmeldelsesglrokort Dette forefmdes på kontorels dør I 

badehallen Indbetalingen dækker de 3 første maneders kontmgent. Nye er velkomne til 2 gratis prøve
gange i klubben, inden Indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via QIfO Ved overskrrdelse af betallngsfnsl 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 kvarlal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 111. 1/4, in og 1110 og skal være DSR i hænde med mmdsl 3 da
ges varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved atlndbe!ale et girokort på nøjagtig kr 3,00 III DSR's glfokonlo 
nr 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som POSlhuset 
beholder (belallngsdelen) Girokortet er dokumentation (or. at udmeldelse har fundet rettidigt sled og man 
bør I egen Interesse gemme girokvItteringen. Konllngentopkrævnmgskortene kan ikke anvendes iii udmeJ
delse, idet meddelelser Ikke kan anf0res på disse 

OBS J IKKE AUTOMATJSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om OSR's faciliteter og al<tiviteter benyttes Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 'h - 1 ars kontingent og restancen VII om nødvendigt blive Inddraget 
ved incasso Alle omkostninger I forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Forsiden: På bIlledet ses Pia østergaard. en af de Io forfat/ere III arliklen om luren på 
Flensborg Fjord, foran Søn<:!_e_rb_o_r=g_S_l_o_I .. _________________ _ 
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3.· 17 augt>Sl HJcl1l1sjo . :;tuller:rænir.gskjr I 

f- l";~d;Jg 17 Kaninlangtur (d Niv~ 
, 

16." august , 
JO. august Kanindiib og -fest ~. " I I Onsdag J. sepl Kvikrnalch ~. ' I - - ----

; Lørdag 20. ~p' Klllbk<lproning og h.østlesl kI , 
I Lørdag 15. OkL StanderstryWlill g.~ ks( kL :J 
I Fredag 21. nov. Generallorsaml illg kL ~ 
IRedilkriol1o('n har ileJe n",dlag"'t oplY-;lHllger om-nye 8kllVII~ler lid 0~er d", m, de, ~~n s~s ovenfo r. 
I men !>old øje med op5la l1.slavlc:me. hvor der nok "d ~unpe fondes ma"g~ gode !Ilbud pl alk ron;Tlgen~ 
omr~de,, ____ _ 

OrienteringslØb 1997 

24./08 
27/08 
3/0') 
7/09 

10;09 
17/09 
21/09 
2 4 /09 
27/09 
26;09 
5/10 
B/IO 

12/10 
19/Hl 
16/10 
'l/I l 

'Ti l meldi ng : 

O-stafet 
B-na t 
B- run: 
B 
8-n.!lt 
8-n<"lt 
B 
8 - 1"1.111: 

A-nat 
C 
B 
D- stillet-nat 
6. Div. 
a 
B 
Jættem11 

S}IOV 

Geel Sk ov 
Sten ho lt Vang 
Køge As 
C["ib~ l(o ... !';.jdebo 
6n.'"je $ ko ... 

Gr1~!;ko ... MAr,,~ 

Nyrup I!egr'l 
Grønholt Ver.9 
$l~gel$e$SkOvene 

Skjolder.OP. sho lm 
farum t.dlevang 
P ræstev ang 
Tisvilde Hegr. 
Gr 1bskQv VC!;t 

Grlbs ko v Nødebo 

$ .C. 
Frede,)!;l)Org 
Høge OK 
Sø llerød OK 
t.lllerød II'" 

8a ller"D OK 
HSOK 

Fredensborg 
ae S lagelse 
Hvalsø OK 
Kildeholm OK 

OK ø st 
'Tis v Llde Hegn 
t.yr"lgby OK 
OK 73 

Cåsehuslqlb: Kødetidspunkt: 
.:. b~,,'er p~ ca . 

Sondag mellem la o g 12 
3 km. ::; kn, og e km 

Øvr iQe lø\): 

(14 d3ge (ør) 

Johan Fry~er.dahl 

Engbakker. 27 
2830 Vlrum 

"tlf. 381762 ')2 i at""b. ) 

458566 05 



Kanindåb 

A,els llti'SIe og $Id5.e kan.nd.)b alt'0kt9, Ar den 29 .JO augUSl ~ llefe hemmehge SleQel 

~tve dAbs.I~""!e' ",I h""'" sled I '.!:)el ;!4 '."tagen tren sæc1IIanen tI'C ' dtloide< OSR lorf!byggende 
~ "Soeh!lelp Ir, t,!!dig atlen 

De hao,elulde ~1IOOnI'!I kan det10t enten maae op I~ oene 6teU aml/9"-1r"Ie<lt 1red3g ahen.' '9 JO. ene< 
lø ,oag fTIOfge<'lk, 09 30 Mød op pt8ft(;1M ttl <lefl"" rur lod' dItI vI<&IldIe (skil du mon ud a' re,se: med en 
mAoeraket?) Fredag alt_" .. ~ n'oOIgo'!n.oIfr.ll\gell'lenlec v.IKKE fOlegi ,OSR ", 

T,I i'ectags-Io.anone< HUSk 
, Guie,ØOCIef 101 naIma<! 
2 GuletQOS..sovepose 
3 Guletoassall 
4 lMlgfl .'er 
5. Labetar 
6 El sæt sloJt.O!IIII 

T,'lø'd3gS-kanone' 
l Vatium 
2 L,,,,sfOfs.k'>n9 
3. Le bete i 
4. Flere sæl sk iftete. 

Tør du vente med at mode op lil lørdag' Er du kamn eller hvad III 

Ga ,kke glip af de"r~ åre ts tlegivefl~ for k"flint< Du er kan," ,MI,I du har væ'e! 'gennem 'a",,,n'uale'ne 
Hu~k koOeorclel ! 

Efter arets ceremon i v ,l der ,rad, l,onen Iro væ,e f~1 lørdag aflen og hele nane<1 
Se;vfl ceremonien " " være tærdig omkJII"9 kr 17. 

T" hlskuerne sej ve dåbsceo'emonlen IOfe(Ør i OSA Ira kl. '4- 17 '" 



ARETS DABSFEST ~Y 
De" 30 ,1"g,,~ e. ka"""Jilglsæo\Dn!!n twIll! Dent! !JI.1Il radn~n 1m FEJRES. sA Me" 00 !ol "ennl! ",",elS 
fesl 

TØf du blIVe væl(1 

Mød I,'>p og ovefIe ... Delllyner Ikke ;lI bl've vae~ . det g,,,er bagSlag" 

Festen staner kj 1'3 

Btllener /AdganqSlegn hl å,els begIvenhed 

KANI NOASSFE STEN 

kan købes I baren fra (len 4 august 

Prisen er 150 kr og 

MAX 250 bl! lerter vll blIVe solgt 

Sidste fri st ror køb af billet er onsdag den 26.08 

KØG E:N SILLE T ~ 0R {)N NABO 
SKYND OIG. DER ER SNART IJOSOtGT 

Advarsel Kaniner SO/IJI'\3I luske! SIg \JOef1 om 'eslen ill ~~eoOerlS /IIr.mgemeoI y~ DINe Ind/angel af 
DSR'~ speoaluo::ld<lnoede suøe<"/lSI ,,,ktorer med hceose tO ~~I f3l:lb<1S (Jarnes Bond '.>O norne '") 



Nogle tanker fra 
instruktionsrochefen -
og et farvel og ta k 

Tnsrruktloncn er i i)f udsat for en del negntiv 

krlllk Det k <l 11 Jeg godt rorst~, for da er (lng, 

der i.kJ.;e fungerer - men er det nu ogSJ s~ 

slemt. som der blive! mum.let om i kroge.ne ')') 

Jeg sk<tI absolut Ikke hel prøve: ilt 

retfærdiggøre miIle og udvalgets dispositioner, 

for det rinder Jeg I :>ærdeleshed ikke 

nødvendlgl Jeg er SLoh ()f vores arbejde 

Klubbens instrllktører gN ct fanlasllsk stykke 

arbejde for al fa knnmcrne godt indsluset l 

klubben geN\tm en god, kvalificeret og 

grundIg rOlnstrukllOIl 0t:. en glimrende 

IJ1trotluklion ti) de øvrige lilbud , KV<.Ihte\cn af 

klubbens instruktorer er høj, de er 

veluddannede, u:llmindellgt rare og 

inillill ivnge personer og del hersker en god 

stemni.ng og en enOrm offerville blandt dem, 

Jeg k"n eJ heller brokke mig over kaninerne, 

l3landt :;tore dele af KDocnhavns ungdom er 

der en overvældende Slor lysl I!l at lære al ro, 

og det ska I fo rSI {l(~li~r nok foregb i DS R I a Ile 

Ilune ~r (det er efterhånden gaet af ni af 

slagsen) som instruktør, har jeg kun mødt 

glade, Ivrige og positive kaniner, men netop 

disse ~genskaber tæres der lidt p~, nar klubben 

byder dem li! Ilder lidI uhensigtsmæssige 

forhold: Der mangler Instruktører, der mangler 

bade, der er lange ventclider, i ~iældrle rilCælde 

6 

ma VI sende karuner hlem, inslrtlkIOr~rnc. I~\'el 

lfIdlm~lIcnl Ikke op lil den e()keltes 

ion'enllllngcr, ruren p;\ v"ndet \!r kortere 

længere, It:ltere eller hårdere ~nd øn~kcl. (lS\' 

osv , InSlruklionsafdelJJ1gen må således Irækker 

store vdsl,er pJ karliner 111:'::-; lLtJmodighcd, tid 

og rOI'SI~else, sådan har del J llld va::r~t - i ar 
hver'kell værre eller bedre Dog m~ det 

nlligcvd siges, ;)1. enten er leg ved al blive en 

bit ler gammel kone, eller ogs~ er Jer vllterllgt 

en t end~ns I dm nul iden.'> tinge mennesk\:r 

kræver mere end tic.JlIgere, VI må linder alle 

omstændigheder d~gJigt 0g~ lægge are td 

utilfredshed og IrrIlation - og del slider lidt -

for Ikke al sige meget - pa kræfterne 

Del lIl.<Jssive - men <.lo~ poiiiiS\..: begr.ensc::de -

tJemm~)de afkaniner tr'ækker (ilsvarende h~rdt 

p~ mSI ruk torsl aocn K.1nmern..:s ind iv iduelk 

nehov skal VI tage senøSI, også Sel.VOIll karllJlcr 

I ti lida fo reflJldes i blinker og ,k ke so m 

enkeltpersoner, nH~nJeg må blankt crkend~ at 

det er insl ruktørSi<lbens inJlvlduelle behov Jeg 

har lært al sællC allenwerst Vi hor mange 

instruktører og de er aktive_ de go; cl Stort 

<!rbt!Jde og lægger mllnge af d~re$ rcssC>ur{;cr i 

Inslruktlonsafdelingen og heldigvis Ja for eJe\. 

Vi ma bare samtidigt erkende, ar rler er ikke 

flrere nok, der er I perioder for mange karuner, 

vi har ikke ligefrem værel begunsligct af 

vejrgudc:rne meJ sol og rette vindstyrker og 

lyslen blandl de sidste karun~rgal\ge I ti al blive 

instruktør er dalende , 



Nir vllilslrækkeJigl m,mge g~nge har :ipurgt 

en inslruktor. urll han/hun vil li\gt.: IO hold pc:! 

en aften bliver aJ1sIglel lidt ,>1ramt C1g lyslen til 

al mSlrllere daler. T0 lure P,l en ilftcn ktyder 

korle tllr~. to hold Jl!r ~ki\1 ilnaly:;ere::., IO 

inslruktloner, gcn\"gcl~ci i det l\endehge og 

t)\ '1..:1ll det er d~( ~IJ~[(: 11(ild kede af den lunge 

':.;I)[ctid. :\IICrn:lli\·c! t!r. ,1t er) instrukli.)( ta~cr 

cl hold ull pd <.:0 længe re tur, hvor Ja bliver 

instrueret ~rundlgt, der hllver inc1givd en god 

rutine og de (cm mennesker b:l'c( hinanden at 

!.:ende - og lire kaniner må g;1 hjem uden at 

have været på va ndc\ .. U ha, del er el svæl1 

valg, både for Jen V<:lglhavendc 

mstrukuonsleder. instruktoren og I 

særdeleshed !{)r kaninerne 

Jamen, vi kan JO bare Slrukt urer~ del hele! Vi 

knn jo bare lægge nogle faste rammer, rlllge 

og skrtve til alle uddC\J\Jltde inslmktorer og 

bede dem om at møde op, sørge tor al der 

både nok, afskaffe ventelister og ventetid 

gennem konstrukl iv tænkning osv , osv. Vi 

hører del hele Ilden og det er faktisk også det 

jeg og de siddende lld~'alg har .ubejdel på 

gennem mange år, men hver gang v/ har fael et 

hlørne af del kæmpe maskineri til at fungere, 

øges knvene p~ andre dele: og endnu andre 

dele (rækkes nærmeSt via naturlov ned til 

minimum. 

Jeg har været \J'\struk tionsrochef i fire ~r nu , 

det har været fue ualmindeligt spændende år, 

somJcg ikke for lIlt j verden har viUet 

undvære, Indre og ydre forhold er ændret 

radikalt og det har naturligvis haft stor 

betydl1ing for lI1snuktionens Sl\cce~' Lad n\Jg 

uden ;'\t komme med s('lg,l~ f'orklanngcr nævne 

nogle eksempler 8e~lyndsen h(1r gennem de 

flre ir med min naturlige opbakning og 

medvirken bc:slult';:l følgende Jer har hal' 

blide po"it;\. og mindre posltjv indIlydeise p~ 

U1SlrU"tlOn~a!(Jclingcl\ og antalkr af 

i nSlruk torer. 

• Der ma ik..!..c gj, både ud med k<)T\III~r 

i, uden i det mindste en ~l::"rrnand 

ombord (!). 

• Med lems begrænsning indførtC's, 

"MeJes at der kun kan ~t<lr\e 300 nye 

hvert ar 
• DefiJUliv afskaffelse af den IVl.Jl1gne 

arbejdsordning . 

• En erkendelsc af al medlernrnerne 

nok a))igevel ikke gider yder er 

tiwi.Jligt stykke arbejde, stiledes Lil 

k lubben hellere mi!! beta le sig fra 

mange af de lidllgere probIcmat isk~ 

omnider 

Et andet ydre forhold , som vi kun indIrekte 

har hal1 indflydelse på er, at MOlions-, 

Lmgturs-. Kajak- , MOlion-k og 

barvagtsafdelingerne er blevet Slore og 

~'eI(ungerende) hvilket naturligt og 

selvfØl~e[igl Involverer og tiltrækker mange at' 

klubbens medlemmer med lyst [il frivJlJig-r 

arbejde og træning. Disse personer kU1U1e 

under andre forhold være blevet U1strukløreT . 

Da jeg (radte til som instruktionsrochef havde 

jeg en mængde viSioner lydende p.t 



Veluddannede instruktører, bedre og 

grundigere instruktion, god introduktion til 

resten af klubben og en til fred, instrukørstab. 

Udvalget har med disse visioner foran os og 

med de ydre ændrlIlger presset ned over os 

udviklet in~truktionen kolossalt på de fue år 

o Introduktionsai\nen blev indført. 

o Rigtigt gode instruktørkurser hlev 

indkøbt fra DFCR og bliver udbudt 

hvert år 

o Der gives nll 7-10 inst rukt ionsture på 

vandet før roret mod t id ligere 5- 7. 

o Ventelisterne er indført (dog stadig 

pil forsogsbasis) for at udjævne 

tilgangen. 

• Vi samler hvert ~r instruktørerne om 

kanindræberkurset. kanindåben og 

instruktør- møder og middage. 

• Vi giver de instruerende instruktører 

gratis middage p~ mandage og 

onsdage. 

o Lørdagsinstruktion er forsøgt indført 

(der kæmpes stadigt på at ændre 

vaner'). 

o Der er gennem tiden produceret pjece 

dIer pjece med standarder t il brug for 

styrmænd og instruktører for at 

indfører en nødvendig ensrettethed 

for roning i DSR 

Vi har knoklet og det har været -og er 

heldigvis stadigt - sjovt Vi har faet spandevis 

af posttive tilbagemeldinger og det er det, der 

gør det store arbejde. det hele værd. Den 

negative kritlk, som vi naturligvis også rar, 

skal bruges konstruktivt, vi skal vedligeholde 

den gode stemning og de posit ive oplevelser, 

ikke blot køre pil pumperne, som vi 

indimellem føler. vi gør. Det kræver visioner. 

det kræver kræfter og hårdt arbejde og det 

kræver en stadig tilpasning til resten af 

klubben. 

Jeg holder op som instruktionsrochef nu til 

næste general forsamling. Det sagde jeg 

aUerede, sidst jeg blev valgt. for nu gælder det 

min mand og min datter og den kafTiere, jeg 

skal i gang med, nar mit speciale bliver 

afleveret til efteråret. Der er stadigt mere i 

rrug. så jeg bliver naturligvis ved med at 

komme og instruere, særligt 

stynnandsinstruktionen vil jeg nu fa tid tu at 

kaste mig over Men ændringerne, de nye 

visioner. tankerne om, hvordan DSR skal se 

ud i næste del næste århundrede, lader jeg 

andre om - det bliver et spændende, hårdt og 

ualmindeligt interessant arbejde, som jeg her 

vil opfordre klubbens medlemmer til at deltage 

aktivt i. Særligt vil jeg bede alle om at bakke 

den nye instruktionsrochef op (hvem det end 

bliver .. ). Deltag i arbejdet om fastlæggelse af 

en evt. ny instruktionsstruktllf og hjælp til med 

at fa de nye medierruner godt ind L klubben 

både ved akt Lvt at instruere og ved at tage 

godt imod dem. 

Til slut en stor tak for den massive opbakning, 

jeg har faet. 

fnstruktionsrochefKaren Brems Føyn 



Og dog ... lige på falderebet - lad os tage den med tommelfingeren en gang til: 

I Det er bedøvende ligegyldigt, hvor jeres tommelfinger er placere t Den forefindes 

norma lt til venstre pa højre hånd og til hølre på venstre hånd Visse smidige personer · 

og sådanne kan umulig: være medtemmer i DSR - kan vende hånden og dermed opnå 

en anden placering, men nok om det. . 

I skal ikke bruge tommelfingeren ,,1 al ro med, dvS. t skal Ikke holde fast på åren med 

tommelfingeren . Hvis I holder fast' åren under trækket belastes håndled og underarme 

unødigt , hvilket hurtigt fører til seneskedehindebetændelse Træk kun med det yderste 

led på de fire resterende fingre. Tommelfingeren skal bruges til at vende åren med, den 

skal altså &ættes ind under åren I afvikllf\gen og inden indsatsen. Når tommelfingeren 

ikke benyttes skal den være afslappet og det er op lil den enkelte, a\ gøre op med sig 

selv , om en afslappet tommelfinger hænger ned i båden eller ligger langs hånden 

Ideelt bør man faktisk skifte mellem stillingerne 

Når tommelfingeren skal akl,veres, er det anbefalelsesværdigt kun at bruge den ene . 

for dermed al minimere sliddet på håndleddene og underarmene Jeg bruger den 

"indelsie hånd· allså den lællest på svirvlen lil al gribe om åren med og presse den 

fundt. Den yderste hånds tommelfi r.ger og for den sags skyld mderhand el således 

aldrig i kontakt med åren . Hvis andre hal lyst til al bruge den yderste hånd ti l al v ende 

I 
med , er det helt fint, jeg synes bare, at man har bedre fat Inde . Endeligt kan det 

såmænd også her være en god Id~ at skifte lidt 

I Soll1 IIn'1IflgOT arluren pj I'lenborg "jord - ~ omtalen ande tsleds i bllldci- SIUllmen med .I",ns i"';~r 
I S)llCS ;CQ. at jel> lige vil supplere beskrivelsen afluren med tlen geTllc'l"elle ()plysning. 111 hv i~ mrul 

I kUlUlt have ly>' til 111 lave en l'lrlgrtu. men synes det o:r lidi ior lIover~l<.ue'igl med telte. madi,;T'eJ m. v ., 

er det mere (lverltonundigt at IIlTl1llgerc en lUr som Flensborg l 'jord-luren med lån afbadc I en (ctlcr 
tkre) kluh(ber) i det område. InM vil f<) i. og mod o\'Cn\acniJ'lg i lokak klubber, KJutlbt!rne e r r..::mrolt 
,neget gæstfri ol!, op villig", lilat ud.Iåne OOde. Da k luhbenle ofte Iw l"l\ begra:nsct mængde både og 
IIIllurligvis ikke vil\åne alt dcre$ rno.t<:riel ud, eT siLllIn cl IUI1:IITlUI&clJ"lent mest ve~gnet til roiodre 
!lTUppcr ~ J- 12 personer. 

, 



Verdens Ende t/r 
Ojl:blibniltetJcr fra en I,mgtur pa FIt:llsborg Ijtml 

rqp", •. I!;rIc: ,,,I<l,,,Ø'I ,r.~~I:;1 .. o" ...... 
~U" I,"~ ~ll ~,""1 t.e<" 
"A,' , 11. ,\klC k~:. k,II"II"jl "0" ,~ .:de 

~~" "~ ,, ,~r 
"I l ur ! n" l',C: ~ I 1''f,o!Je ' ' ' ;;'mal\~ loldtfffi 

bl l.,~ ~ I I~ 1 .. V,I d" jbrc bJ.'!<':::<';I""""~1 

'':lUK " I ~<I d,' l ~(): Iek l i'.l f(l b,le,\S ind". 

.n~J IJ"I.~""; JIIc.æ g"<!l !,c"Pl"d~ .• d· 
~.t~h 

SUK . Iod del If~ 1(>I (kc.;n h .. 1 ') n,; ,1 
den, "FQf\"'" h ... ..:."' 

0'" "'''·'''·II.I~iI ~ I"" : m<,dr~.' \" "n' 
,(lI.I~ I"""" i F!."",b.~I ·g. "wn d" \'J /r,,,, 
t",,,,, f,i,,~ t" ~,lIlt i (nI,,!>(JI f'. 11'"11,, 

h",i"/",id irJ" ·'f':i;"la. \ 11th,,)!;: 1.'/ 
;,:u:I"",1 ror '" "I,rN ..INie" HfuII . " "~'o 

./~, /,tft!'.t~l.' ml /il ;'"d, "" .~ '·Uli"'~ 
f(>',,, ,,,,,,,~{,,,,,, ~,, ~ "d,J"fll1"'~ DI ti 
~ .. *t"/I ""I~I' ,~ o'I~, ,,,J~ ''',/~ ~ ,I~ ,,, 
l,tns bOl';;:bud~ nu('d~ /T<!., lU VI hnn,' 

'''''<1'1'' I",~" ""',,",',. 

Del val ~ql", ll'n)I~lC'cde I'b"ne 
" I~ " _n. ll((joe de o .... ge be~r;lt(lende , oS So 
b ic ... de, ,k\c U!1I~,e d(~ ft~SIC h ~ I.-e 

"m~ 

FO'lIe dl>~ I. "f/~ v, '" j'-I> Flt,.~b()rR/ 
A. oIlun,! Ir! SfJ",lt ,bOl'I. "vor ,., s."lIe 
".~,ntJ'I" ,,,*, .. b".-,. /kl rl/"I !w'{rh 
!!1kn't ,' .... ~d ,()(n}: ~ ,,,,,,,d "t ",ahlr, 

,r} ""od j,,, ,wt·",1 [H.vernt st"lft VI 
,H .. • ,jll' me" ,11 ,,,.. , ~ '}"fJ."'tgt" ol 
Vm.millr.;'~"d k.,rt jm .<;";"d(""'''1l "'tv 
(N' nogle I,d, 11/ t ,. /.,(;.,.-1..,. HII,t boi~ .. , 
"$: mt>dvmu, ,tyrk.- '\I(,,~nd .. Iddu" c" ~,, 

III.':''' IwhnK, HU IH~ "en lJfI"~('dt 
0).-1""",,1. P--' (.Il tm ro,"".<.: 

--- - -

l ,lI( Ic.'l'ur<:rn ) I H- )'" i>1O \\lt' , 

,odu')<kr It' I>~dh,,'d, ,U,n ~,I.:r! lur 

'" 

rund<1 0..1 p""ekl ~ ImlO"~'..,.r · 0'.;de1 
er dem. '"m hM I·O k(\~Ier>' 

T~'en 1I1!)(lY' {)\~r V .. m",m~l>mld hl"od .. 

,g"" ",.rn Ird, /'-"rd, "" MQH,·" i,,,><I~ 
~(I",'J{lItdtn fI""~'·'·' .' ,lU ",I,~" h,,'rI,,
,iX· Siede! Vil' 1·,·,Jd! "".,/ /"', el i"'~ II,)k 

/i,;' ~d", 1>1{ "",".~J.. . ,11m II" ,'.,Iu/lh·" II/ 

tn 11øJ- " ~"/"X'" l ,. ;:. "~ m,-,I O',,"" "~,, />Ii, 
'u",,~lh llu H"M'~r .10. / d~'I~, uo: 
hopptcdt og dm',,~I~ 1>1(" vlll~dr "'fd 
/i>t' .. r, ..... ., It"",,, "~II," ,/",. 'I~' de /01 

"d"r (NIJ. u(N-"~""1 "" J~' IO" "",I 
0.-. .. , . 8 1,.,(1",., ... 1,,,,,/ nI/. '";.!" '''~I 

J<)o" ,,"r> "'N /JI~"""~' d.tlJ!/ull,· 
/"". 'I/I,,·J 

rUK lC<"~o" ~I~1) Ix a rro,;... ... ,e 
b~~!~< ml ylt.~ IOr'~' ' :1, i'.'''cIl ",len ~ i 

,'~nIC 1'.\ M!", "dbr . ",r d~ ~.' f,>rr~. , 
lodn2"' ~ 5..J1-'~ t>Aohtl ... , ->t' .:I.: , ,,- <1< ..... 

der hu f. Gl.oSI<~ 

og 0. . ... lI, dt' tl ll ,,1,. 

Mtn .om I MJrw. j!ud /mur I/II'g I"~/;i! 

,,1''''1 fl."dl. " !l. d~ I"~ badholJ ~pi"'r: 

fl'l>Am, '''''''n~ " fJ" 8. ~"'~> 

.. Jes ~,l ,IO:~, 1'",!">dCI . Er I ... ,nelo; s, l re 
pi ill I ~',~ •. SI)Uf~le J~p .. _ 
.. J~" ". s ... ~r~ lose .... " ; l OI 

. Men her er br~ndmlCrod " uobryde! ";1 
med Y;ltmmdsc 

ileT C< l~nJ:" l ons lller.;d. Lone 
fOfb<:hol(ko\l 

" Ik~uden er der ~o ld', . 1'0' "'egen ."nd, 
for m~nl>e Mrn,I,C b~dcG"'. l e,. eller 
I ... ~ nt' 

Efir' 1ft lI~w • INI 8'''''.r:~rypg ,."nri, h/~,' 
dr' dl>j.: 1:."'" ri '''''KI,(· 'di.~1 
f" ... Ir.''''I<,j",,,,~ ~I.'" f'O f:'""d "I 
"''''N''"'- le, "0\ "",len ,Aw4,ø'1t," 
,h",/,,,.t ... "" .. ,,1, "".,I"~ "~,.{'!i~'" 



uheldigt .l0r .JespPf alIsa da hon mål/c) 
ud pil 11-:: ", vand /01' li! Ile/le dl!l pli i(,;t'i) 

og denned reell Nev dcm ent!l/l' , der kom 
Ild og bade. 
De ,vævet/dc hadellymfer korn dufl. ud tit 
hade. men fvrsl dagen efter vr.d roklul>bmi 
i I-/I'nshorg. hvor lia I/odi.'>!.' vor leoldl, 
mange hrandmænd, men lf/gCN 1(1I'Is' ()g Cl 

hN/igl V(lrt/II hrr.l,lt·h,,(/ rt{teljoigl'llllc 

.. \]c cr med ~,\ranli ikke Xgl<: .. udtalle 
Yvon sag.ymJigl, nlellS hlln S!lIder~d~ 
billede! 81 Pamela Anrlt.:rson i ·~C og Hø" 

hvorefter ·dulk-bli!ds ' mdcha\'crt:o 
forballe m<XI at gennemgil alk 
kronpn nsens tidligerI! kæretstcr. 
.. Må jeg også ,~". spurgte I,ars høf1i;;,1, 
rn~n han måtte pænt venlC III CllrlSliiln og 

,lens Vin lærdigp, rnen s~ blev de sandelig 
og.s<:i studeret g,rt1ndlgl 

, I G~ II", hVI~kedc Jens III Hanne.' s~dan 

en øko-(ur. Hvorfor ikke taXi) ? 

ruren var /;e~krevl!l lum en se/m ·lux. (ur, 
hvilkel ov('r~ol ;, clyde I' , (1/ mon .lOVer I ro· 
klubbI:l' DR ~pjser ude hver afle" men .'elv 
laV/'r hodl! ml)r,i!.l'nmad ()f!.)rokv~/ . Den 
~/dsle aften gt/( vi ind lil Flerllhllrg 

cen/runi for al.'" de gomle hu.(e og linde 
el godl sled DI .i{Jise 

"Hvnd er <.ler I vejen her, tr udslgren for 
5rntlk ') .. spugte Mike undrende 

E{t!!r en (.)/ p(J I/JTVN brD~le jaK'en pil del 

per.kk.(1! spi.lc<;led O~ gennem (lorr: deJe af 
cenlrum ril den w/ht'.dannede og 
.1I<:mnlllg,-jyldll/ havH med de monf!./! 

jlOl/e .{klhe ug riff ~()de Jolkeli~ E/ler el! 
1;d.1 mo/dum frem Ol? lilpuge gt/c flokken 
lilbage mod gtlg(lrlen.l0r igen al 

/Jndcrsngl' mull}!heJl'rne (hl' 

r,; ,\I(/sl /t'mdr VI en megel .\I/![itld n:.\laU

)'0111 med en /il/e g,(Jrdhav(! 

... I er Mdt I il al ti nde en størrr; 
leJhgh~ . Del kan de Ikke leve med

' 
.. 

rådgav Christian BIrgit Han ud"i:)l~ 
u-tnede talenter $(\m brevkas~c::re<.laktM 

(f den anden ende af hOl rIel) 

hl/QI er mIt vand!) .. hvor længe 
ska I VI Vente") ,. 

hun er djrekl~ uegnet. uprofessionc I. " 

I fcr hi/vdL' somlll/"" en anden kll~lik!l'I'. 

men muden, jo den vor god 

.. Ocr er slel ikk~ plads lil mig" sllkkt!d~ 
y .... on, men det havde hun helt rn\~(orS!';~1 
I Jespers bil er der skam ph)ds Id lire 

p&ssagerer med opp<'lkning 

E/ler el pOl' gode lftJge VO/ VI pa ve) 
li/hage, bVllkel skete m(!d dlvcr l!! 

IwmbtnllllOner o/bil og Mg rure" var 

/altliJk sti fl,otl, af gyundt'/p Iii, at 

heskrivelsm her ikkE' er "'eve/ meget 
!iengere. er Ol ~·i har brugt del /}Jesle af 
skrive/it/en li/ al /orb{'rede ,!lIn Hæs,.. 

lallf!.llIr, dennI! J!ong po Llmfiord(!II 

Lune HfluJund og PIO øs/er~lIayd 

Ps. Vis,l'c be~i\iL'nh(lder ej" h(Jr/cemllreret 
hVOI/or ikke alle IlIren.\' del logere I'r 
næ lin/, ~b da/ol' 

DelIagere Jens , Lnr.l. Chris/ian. Jesper, 
MIke. Soren, Berll. Han nt: , Birgil, Yvrm 
P,n o~ LOJle 

II 



L(mgwr5ro<'hrj J .... l Rejf'''' - ti .... i" 
lahu all pil I!"/wl pli pm.t(lIre .. - ko", 
p,) n'lIt W') I Søm/nb" .. , ((Ol" Ul} 

IH iidWl 
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Kort over regeljunglen 

Mon ikke mange af os etlerhanden har været udsat for ell diskussion at: hvilke b.d~ der er re,,,rvaet ti I motion 
+ - og hvorn~r, Iwilke bilde der må tages på stranden eller hvad det nLl kan være for særlig" regkr nogen mener 
g.ælder. Derfor kommer her en samlet oversigt over særregler for viss" motionsbiide: 

Motion+ 
Følgende bilde er reserveret til motion+: 

• Gudmund 
• Balder 
• Olsen 
• Elektra 
• Hjalte 

Denne reservalion indebærer, at bAdene skal være til rådi~ed, så mOlion-f har mulighed for al tage dem på 
vandellIrsdag og torsdag i tidsrummet fra kl. 17.00 lil 17.20. På øvrige tidspunkler kan mOlion+ forelage en 
specIfik reservation af bådene. Hertil kommer, al disse både - som mOlion+ i meget vid udstrækning '" Iv 
vedligeholder - ikke må tages på strand, da del slider hilrdt på badene. 

Kulfiberlrcrfbigblades 
En del af bådene er forsynet med kulfiber~rer, .som ikke må smøres. Derfor ma der ikke benyttes Iræårer i de 
både, der er forsynet med kulfiberårer, da der ikke må være ';refedt på svirvlerne. Det betyder, at bilde som 
Gudmund og Balder ros med bigbladcs. 

Gigbåde med dobb~ltårer 
MOlionsmaleriel med dobbelt,;rer, dvs.: 

• Heimdal 
• Mjølner 
• Svane 
• Jocunde 

kan ros med en vanddunk p~ slyrmandssædetjorudso, styrmanden hM scull.r,.., eller SVava,..,.' Der sti Iles 
ikke særlige krav lil bådens øvrige mandskab , 

Søren Larsen, mo/eriel/orvnfler 

Anker Lassen 85 ar og "s/iII gliing s/rong" - her po en af de hyppige lure i svava, (Fa/o . LB) 
Se notitsen s. 15 

J3 



Til tordenkaffe i 
kajakklubben Palo 

N~ r H'jrgud rrnc spilkr ki<:pus 1II l,'11 CII 
lille rub~d 

Mandag d. 3016 vcd S· t Kl~n rruldtcs V I (Lene 
Olsen. '- nm: Hcnllk\t"n og Lene Reimer). hl 
/",.d d~t S~,,11t: ~_J\e \'æ r~l cn hik h)'~etl,Jr III 
Skovshoved )8 dCI \Hlr'~de hth rlJ\l . r ... 'ilt 
l' nn'ltn.oUe (ho~o~ch~~ "&I mdl.lgc1 mdcn 
Hellerup. ng hunortl var hl", 

/VI,n nyerhvervede SlnrTlil,'odSr t l ~kuUt poo:.ts 
af I Ff<f)1I i det stIlle og varme juni·~JI. Alene 
del dtJli~e vCJ' burd..: Mvc vær tt en Jdvør5e1 
0111. Ol Ulltl sJ sndt beSlår sær lig længt. 

\" kom udcn de start vilmkclrgheder \,1 
SLovsh.:1ved. ~m VI Mede ,nikn de fut sle 
rumlende I)'df, aUOmp.:!p-.eredc det rlou t 
ly»lIow I OOllsonltn Del slulk JO Y.1:lt en 

IIYSl;elul . ~ vi spIste den slo rc s;ullJ'1"1e ld~t:s 
med He kugle. pol Nl'-nkcn uoder ~lvUlgtl udnl 
fOl SkO\lsho\~d ro1lub Her gtranemsllt VI 
d,vc/se mclC eller IT\Ifdrt offiuelle meu:orolo· 
I;,~ke leorier 0:" skyformalIoner. tordenskyer 
o~ vlfl(!'C:lrun8,. V, havde al~ fulgl med , 
gA,sdD~en s lekt ion ... ed M~r1J. Hort>y om både 
I~m/l\es~yer og to rdenvejr - helt ~a lt k,r m"\e de t 

,kke gA l 

Da ,sen V/lf $P;51 og den "a:rS!e lorden og reg n 
ovcrslliel. og Iu[\l~ n Ige n var Iy~ og klar. beo 
sluI lede vi i (zlks demovaI rsk :ind 111 tage 
h,cm rgen I~ deju~ Jytle·mad og hygge: r klub 
ben Ila lvv.:Js me llem Skovshoved og ChJrlol· 
I<.:nlund b~ .. ::kanstah sk,Ttede: konceplcl (or 
vores h~ggerUI dog pludselig kMakler. 

På mindre end IO rrunuUc:r blæsle del op fra ca 
4 sekundme lcr. 111 hvad vi :;enere f!l. fo rtalt 
Olev rru\h ul ca. ) ) (36 sckundmelcr e r normalt 
en an4cn beiegneIse for orkrur) 

()cn store tlollc .\eJlbld ca 200 nlCler !);tG os 
sejlede dtl ene oJC"blrk IllI'd maslog scJI Iodrel 
l>er ~IC øj.:blik lød del Ion fra 2"cr· s.aNcI , 

" 

"Nu hJ;!;er den VJndrcr" ·. Dc 'nflrke~rj N-. lecf 
p~kedc om l.ap roe,l rt:t;n..·f\ • o\: srr lbarhcdcn 
"'~ I 'Tltklc:sl t .. h p;\ nulpunk l<:1 
~Vi m;l ind nu·. \ .... mlll næsl\: Iilllke. "og' I ,.,j, 
Ikke al komrrll: ve!bHe om Badean.~rahcn. \ i 
må ,ndc'lOrn" lkr h".<lc ,nsen af os væ,,:r 1,If 
ug m .. d gud ~r\lnd. lkr va r lkle ~nde( ~mJ 

," ( u r~ Sle" "Il .. n forf:\'fdelll; l: rød a f i mjelu~· 

lende r"n~, ~tr n.lIld<::lig ~l rJnda!rll ld ull ~ndN: 

ingrnlicn'iCr. 50m j,;!! h~ ls[ ikke vil anb\:fal~ 

brugen" f t il :;<;1 ... d ~" onrl':lle bnind;"\b. 

PIu..1<dig forsIod j~1:: heil klarl. hVlld sly' 
mands!rl.~rtUklm ~Ian H,Ik: brechl menre . da 
hUIl forwire. a l man som SlyrrrAnd h~r fm~vatel 

lor brl.d ~n 

Vi rrak bdocn Ukj under bJdcAn~I~L!e l1s lange 
bro og k lamrede os ul den. Samlld'G pro~ede 
)eg ganske mile tcr nug selv Jt forudsrge sand · 
syolJghcd .. " for. om lynene vute s l~ ned I bade· 
anSI~ l len. broen eller r'fJO med be~<t ( t1lIlg En 
lille led kl ump ko m p ludschg nem I lanGll rooen 
u nder broen "n laJakr~r frll kaj., kkl ubhen 
Palo "Er du OK?". r~ b te ;eg, og ru: som Sval" 
Cl hal~k ... ~h "Ja k Si Il v, Ild, (k r sammen og 
klamredc CIS rol ","(ri 'lOres iI"'''J, mcm. v, (ølle 
en snær! af rf)Shed ~·cd ar ~'''''re ,kke tigeITe m , 
SilrTlIT1I': hlod med unde. svnme ","o 1 hven fakl 
lige ~1I 1 samme (lJRkrotr rrtudscllg pej;eile op 
mod bfoens t , .. 1r.Ol1wukrion oS b3ngc spurgte. 
"hvad e, dil for til ledrring"1" Mhke var broen 
,kke del bc<!s'e lrln"I:I~Sl ed' 

V1 besluttede os aHe for ilt trodse ork~ntn olt 
lra:U,c l~d 0& kaFl" w.lere lanes ~Iens.ætrungen 
hen mod saooSlundcn. hvor v, kunne fj, dem 
pol land. fl medlem tf r alo !com 1,1 syne ~ 
manden P' ja!>' cite r nod.\lct! lIr k~Jak kel c og 
andel god l (o l~ . Hln gnv M ell k/t,komrnen 
hind, h,alp os m<:d tI br gge biden pil I~nd og 
;flvilerede It l 10rdellkJife Og de n var I;od 
kafferltllsa . den bcdSle Jeg hu Gel længe. 

Dej ligt vat det o(;:sJ BI ko rnrnt Iii en telefon o~ 
,mdelTelle urolige DSR·mecllemn1er om 
skæbne n fo r Frej" med besærrlil'S. EndIlu dej· 
ligere HI! del, da Slorebror Jen~ dyttede fra 
b, len på vark~nJlj;sp lad$tn og kt"te tr e kor · 
frOMle r~re tilbage hl k lu~n. 

tn ung mJlle leg konk ludere &a bagsæoo 
bUtn. Il(j(t alle 05R·oplevtl~· er "ee iede l 



Brugen af roprotokollen 

En .11' f1l: ihl~ l~rroe L ~ rubbo::l\$ trlb-pro,okol cr. 
at lII~n l3n melde en b1d ~kIlO~1 Den vil !>l Sta 

med 100 fa~ p.i s~zr~n Herved bl' man Iii 
OllCrbhk over. t\Vll~e bilk. ele. kan ~n)'lres 

HVIS denne mlll..ghed ~kal virke efter 
henSI~t('n, er <.ler V'IlI,gt. al <"len bh ', :U\\'cndt 
loLoflckt. Del due r ahsli Ik~(. al en 5lyrmarld 
melder en 11;100 sladt'I, fordi der e. en Icm . ,1 Cl 
s~ndholdt. der er !:kl ,slylkc., eller fo,dl en 
skrue cr los eller mangler. Sixla!1~ ~milin8 er 
dc. 5()m be ~cndl (Ja, man kan h~\'e sin I~iv l 

om. h"opildl det cr bekendt. roendel burde 
dCI være) den p~!l;,:ldende styrmands al\:;va! al 
Illldbed rel, således ~ I bliden e, klar ol tUESte 
hold, de. ~11 bruse den 

Hv15 skadc~ti.JI'\lc"I , onen iJ....ke !ll\venJes eAe. 
nensiglen. truS ler den v~rdlCCn. odel en slor del 
af biidene sa vil S l~ med rod l, h"orerlc. nun 
skal btuet ckslr3 I,d p;i al \/\Ildere. om en bld 
I/ukel'g er >kad~ t , eller om <Jet Nlrc drejer ~Ig 
om en NR3tc l, de, kan ordnes p~ S mi,nuuer 
S;l de rfor , IlJlvend ~un 
J;k adesarvncldelsc~fun.k(ioncn lil Slorre fejl 
MirIdIt ftjl o/: mangler, del h"mlgt k~n 
udbedres. er del ~IWMndeo~ ansvar al li 
(>(dO~1 sIraks cfte l lwrcn 

, .... , 

<- ,~ 
.=J r I 

Rcda ktioncn oplyse r, 
II I\cre afh,llederne I sldSle fu' . arbl~del P\l3 

en tdmsk kJI kom III BI $t underlige ud ,ned 
bl. ... hvide sl"N:r. Tryk1o:cllel er megel ked af 
fe)kn, som n13M u.-:rd,Sl v,1 s"ge 81 undg~ 
lT~moJ~r (n.tr ItUn hal fundel ud Jfhvlld den 
skyldes) bl a ~cd sl,kpI0"tkonHol~ , af 
u}kn,ngen undelvejS 

V Vedrørende 
telefonnumre 
Niu ",g I en klubsan"ncnha~I1C lY.r !)rug for II 
ringe hl Cl medlem. Sloocr jcg olle på del 
problem. al folk sLir med ti (arken numfll(r I 

k lubbens medlcmsrcS's.lcor , cmen fordi Il\IlI\ Cl 
t1~'I\~ 1 o~ iU:e har fkl opglvel nyt Ilf IV. 
S.1r'nmen med adresse2Odrirlgen, eUe, ford, 
man har f!.el nyt of\Yootnurnmt:r 0& ile hal 
hushl III raet meddel! klubben de(1e 

Man kan let !Jru!:c en IfIU)( ekSU3 tid på at 
firode ITem 111 Cl medlems rogugt nummer, sa 
~ egne ()j; l'I\'Tigc bfugcrc ~f rnedlcmsreglSte
reLs w:g.ne VlI;Cg gerne opfordre medlem 
rrcrnc 1\1 al 5oO,&e (Ol, ~r ,Ic oplysf\lngtC 
k lubbe" har om lKhuk og tclefonrnJmu ,: In ' . 

er " b'ige, H",~ du har en formodn,ng om. dl 
de oplystunbtf klubben har om dU"l ~d,c'\Se ()16 
IlflV tUe er kOllekte.:s;I skJivtn kdd e l l,1 

kommsenlkassereren med de n~t oplysninlc'. 
som så kan t'lhve r.:wwerel 

/l.fid vinlig hl/Sf" 
wrs 8undeu" 

Anker Lassen 85 år 
E,3fOSR's ~Idre mcdkn,mer. I,s, Anker 
Las.~n, r"rn:kde 177 1997 de 8S år. Anker 
Lassen, der Slallede i DSR I 1 9~4. e r ~ladi!; 
~~I1~' loer og ses alk j D~R i en svava. han; 
forctrulule bjdtypc, 

" 



Styrmandsinstruktion 

Nu er styrmandsinstruktiol1SStrukturen igen lavet om. For seks år siden indførtes de teoretiske styr

mandskurser og nu kommer den nye praktiske del: 

Det at styre bådene, det at påtage sig ansvaret for båd og mandskab, skal nu være en naturlig opgave 

for en større del af klubbens medlemmer. Alle skal fremover være i stand til at give kommandoer og 

manøvrere bådene med stor sikkerhed og kompetence - også selvom de ikke nødvendigvis er i besid

delse af styrmandsretten. Uddannelse og træning skal fremover være hele klubbens opgave. Hver 

gang en båd går pli vandet er der en ansvarlig styrmand med styrmandsret og roere, der skal lære. 

Det lyder som om, at alle styrmænd nu er blevet styrmandsinstruktører, og det er også delvist rigtigt. 

[nstruktionsafdelingen vil fremover stille sig tu rådighed ved konkret undervisning og vejledning, ved 

at der hver lørdag i juli, august og september vil være praktisk styrrnandsinstruktion kl. 11 00 for de 

interesserede. Disse lørdage bruges til at give viden, metoder. fejlretning og i sidste ende god

kendelse af de enkelte, men rutinen skal indhentes pil motionsture, langture, særlige inSlruktionsture 

osv. hvor der ikke nødvendigvis er en uddannet styrmandsinstruktor i bådene. Hvis der er en roer i 

båden, der udtrykker ønske om at få lov til at atprøve indlærte metoder, vil vi således nu opfordre til. 

at de ansvarlige styrmænd - hvis de fulder forholdene ansvarlige - overlader styrmandspladsen til 

dem. Dog skal alle s tadig huske, al ansvaret altid er styrmandens og al han/hun lil hver en tid be

stemmer og tll hver en tid kan sige nejl 

Formålene med den nye struktur er mange. For det første giver del en god uddannelse for de nye 

styrmænd, ilt de selv skal tage initiativ, al de prø"er deres metoder af pa Ilere forskellige hold og at 

de tager sig den tid, de selv har behov for. fur de selv indstiller sig tu at blive godkendl som styr

mand. For del andet skulle del gerne give resten arklubben en velkommen chance for at lære og må

ske genopliiske de nyeste manøvreringsmetoder Endeligt skal vi ikke lægge skjul på . al den nye 

struktur er mindre ressoureeksævende og mere interessant ror instruktionsafdelingen . 

Lørdagsinstruklionen er her i starten begrænset, således at der kun kan være 15 personer ad gangen. 

Disse 15 pladser er reserverede til styrmandsaspiranter. men er der ledige pladser må andre interesse

rede hjertens gerne få dem. Pil Jnstrukttonsudvalgets tavle i Slyngelstuen hænger lilmeldingslisterne 

og torsdagen inden er sidste fnst for styrnlandsaspiranter Torsdag og lTedag er der lTi tilmelding for 

alle til den førstkommende lørdag. 
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Delle er en optOrdring til at hJa!lpe klubbl:n~ nye ~1)'Tmzl\(j godt, gang. Vi hn~f at sol rTIOlnge som 

muligt v,1 bakke op om odeen og ,!Ja." er ban!',e for al Lær(- (ra Sig Do!', ",I ~I n<:Ik <'Ilgang erindre om, 

ni den ans~orlige Slyrmand har ansvaret og at el nej er el nej 

-------~ 

Der iIIev Iel lIndel end vand på Flensborg Fjord·luren Her )·ft nele no/der pO ,rap/Hn {oran 

GråSIen S/Ol Dronlllng Ingrid (dr r )o IIdhgere nar de/lag/'! I DSR-arrrm!:t>mt nlerJ var deSvi..-rre 

,kke njemme ell,ors nnvd~ nun noA:. Rlwllhe (foto LB! 
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EN CANIN(E)S FØRSTE ROTUR 
V, vJr forledt " el plir ~Iykker. der be~luttede. 
III klubberl nurde ndvrdMe Sin Mrisonl ()~ 
medlemssk.r( . hvarf,)! h:.I: roge filsti 
Ira:.huoner og bio! !aoc .mcnn.::skcr bl i"'e 
medlemmer af klubbeo? Er <kl Ikke bare 
~1l1Jneld3g.s oS en d'ikrUTU/lllIIon mod andre 
lIl[e lh~p\!e \'3:<SeI\C:I) VI skulle JO nødi!!, have 
Drr(V;'Plncl p~ oa\(~en· del cr sA dårhg 

!eld~ rnt 

AlisA. YV<Hl, M ike 0& underh:l;ncde log ~gCfl 
: c!;cn h»"d cg on vilerede el eksempla r IIf ra~e n 
hund med ud p~ en Pl0vtrolu! lndr0nvncr, 
de r "ar Illgen II1SIr\Jkwr i Uden,.<Jo her 
~,c:~æ:gcde '" ()~ nok pli kanlen af del , iUad .. · 

hflc. 

Del ",ile være en p~s l a od al s ige. al tzvet] ( lad 
os kalde hto nde Emma· del lyde r pæocre ... ) er 
en vaooho.'fld • fak l ,sk !>liver hun deciderel 
InSI. bIfil hlln kOPTll ne r I næ rheden af noget 
v~d l . DcrfM "ar hun og5<l rru ld C ~1 1311 sJceplisk, 
d~ hun blev \fldhudl lil at s.ælie s u.e pol e r p;j 
g}ngc ll de !:ru rnL så del kræ"ede lidt ·ovcr ( ~. 

le ise" al fa hende ned i bilde n Det sbllige 
$ ige~ , at vi havde en del tilskuere pi Ic rr~s~n. 

der med Wa'nd ing ve nlede på det heil ~lO re 

drama. JllCII h.eldigvis bte~ de sluffede Da 
Enuna for st var kommet i både n. sad h.un Stl~ 
S()m e n st011e· hvo rvidl de t va r a f skræk tl 'er 
n;i sgerrighed vides ikke · men det så ud, som 
Om hun aldrig havde l~vel andet 

Scl ... na r de r skulle skiftes stYlmand. var hun 
ur o kke lig o S gik tkke I vejen På lntel lid~· 

punkt var de r oplfJ'! k til hys te ri og store 

IS 

scener. men vi " akte vpsigt, n~ r ... ; mødte 
andre b,;d~. h ~'I~ mand,kab VlSI ald rig havde 
:;el S<I slat.elig en ~k ;b:;hund! 

På tdbageluren ha"de rOlu~n nr;,lcl nyhcdc rtS 
Imc, e'llle. så Em:na lOg sig en Icr rr.ed del erl1" 

0}~ pa klem for .11 ho lde 0Je med æ nderne , der 
pro..-okcre nde duvede pi .'andel i nærheden. 
Sk0nt \o, generelt "ar 1I16-edse med fo rsøgetS 
udf.l ld. var t!c; dog ijdt afen ~ku~I>.(., al 
Emma ellel luren (;,ntrede ru'ldl p.i forpl adsen 
I ~;n bellejS1f!flg o \oc, at va::rc pi! fast grund 

'b~n r iledel for III hjæ lpe o~ and re med a t 
poltre !dden 

Hvis Em..-na er rcpr;e.o;cmahv for SIfl ..... ce, ~ 3 n 

v, trygt åbrle klubbe ns døre fOl d~rme (Olfll for 
c:an iocr - blo t kan vr r sj fald nol< io,vt'me kIa" 
om en fo rbed ring af toiic,fo rholtkoe, ::Iel i 
øjeblikke t klan faVOII:;.erC' homo sapiens_ 
Elmn" mangk: r Emma dog at stå SII'l v:Jke lige 
pr0ve _ Da hun er en jaglhurd , er del h~n:.!e~ 
nalur al Jage kan ine l , hvilkel ka n B kOr\SC
kve llsc r afu tvivlsom ~ t or underholdrungs \oær::l, 

for klubbens "vri llt medlerTUTlt r' 

Dorle SUr",:sJ, F.ITIffi,lS ~tohe ejer 

Rt<hk'lio""n syne<; . 31 det t I t n meGel Sl(W 
hi;,I()(ic, men .. I fQr god o' '-'''"s ~~ y ld m , nd~ om, ~ t 

dtl i fclge re8l em e ~le l ikke er ,,1I ~<l 1 ~l me.:ltage 
pd".I:~r~r i iJl d"n. h y i t ~cI '-'1:I,l , ,, I ~"' ~~e) ~l 

Ide firOe~e s.dJnne 
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ADRESSELISTE 

!:'I0fI)ke $ Iudeoler!> Roklub· SI,a""""",nge1 55 · 2100 K_m.lIYn 0 
PoSl9"o 500 )4 66 . KOI1I()rl!d omdag og IOfsdag kl 18 _ 20 

Telefon (kokken og kontoo) 3919 63 26 
MEDLEIJISTELEFON (gardet'OMDg bådNll) 31 185811 

Formand' 

Hen .. " ng Rasmussen 
Normasvej 14 
~ooo FredenkStwl,g 
36.t6 ·i767 

K~pfonmgsch e l: 

Jens Chl Pørnekl 
0 Sle,Drogade 88F ,51 
2100 København ø 
)1380997 

Jens ReImer 
GalT'meRohsgade 6 
1355 København K 
.33918997 

Huslorvalter." 

Mogens Haut 
SIlandvænget 55 
2 100 København 0 
39298499 

Lals 6 KlIslensen 
lif 31 4284 56 

Formand: 

Ronald Clausen 
EngelsbolgveJ 44 
2800 Lyngbv 
45885886 

Kasserer: 

Johan Frydendahl 
EngbaHen 27 
~a30 V'f'\Jm 
"58586 05 

Materiello",.'te,: 

S01en Larsen 
DaisIrøget 85. 2 ml 
2860 Søbetg 
31677443 

Konlingefuk.;u.se,e , : 

Kun s~lIttJ'ge !'\enY 
DSR. SIlandyængel 55 
~ 100 København 0 
A lt Kont,ngenl~ass 

Køgemu te, : 

Susanne A$jersnap 
H C 0rSledsve, 63 
1879 FrdblQ C 
35.36 88 05 

Sekrelllflr : 

Thomas Krllmho" 
Carl Johans Gade 5.4 Iv 
2100 København 0 
J5 26"6 "8 

In s' rultlion sroehel: 

Karen Brems F eyn 
Valbylangg '08.1 Ih 
2500 Valbv 
36 " 5732" 

Mo tionsrOC:hel : 

CarSlen Rudolph 
BO,gDIf:'gsvl!!l !J8, I Ih 
2450 KIIIOeMilvn SV 
33256337 

Dorthe B .. nels 
H,elmsgltde 2, 2 Iv 
2100 København 0 
3927 4882 

OR.ENTERlNGSSEKT10NEN- ------ --~ 

K"SSlfftl : 

N,s C J SChmIdI 
Hvedevej 14 SI 
2700 Blønshol 
31/8 487 1 

Sekretær: 

Johan Frydendahl 
I Engba~kel\ 27 
2830 Virum 
458586 05 

PR-a rbejde : 

Jacob Nordby 
Søpassagen 16 
21000sl!c'rblo 
~~'_',~7~3 __ _ 



DSR's top 20-liste pr. 1. juli 1997 
Positionlmedl.nr Navn Antal km roet 

13275 Britta Kristoffersen 840,5 

21318 Thomas Kjøller Krumholt 837 

3-3842 Bøg Mosegaard 722 

4 '3207 Yvon Lindschouw 547,5 

5.2850 Jens Reimer 532,5 

63732 Mette Carstensen 525 

7:237 Thomas Lund 504,5 

8'3436 Karen Kristine Jensen 480,5 

93782 Vahan Ter-Vardanian 41i3,5 

103597 Mia Schrøder 442,5 

I 12640 Titus Gylvin 424 

12.1238 Kun Jacobsen 408 

1351 Anders Bo Christensen 385 

14.2385 Søren Møller Christensen 370 

1568 Thomas Dein 367,5 

16:3680 Steen Knudsen 342 

172716 Stig Larsen 328.5 

I!U763 Søren Larsen 128,5 

193757 Annette Walter 321 

20 1148 Lars Bundesen 308,5 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

~ 
~ ~ 

"lAD' Mt'. IOIUUI "Vi ronluNlulOUUI 

nr. ~ J 1977 
4~. ~rgilng- september. 

[V)~~rl fJ~~ rl L ø r d a g d. 1/10 

Middag kl. 1830 

Dans kl. 21. 

Levende musik 
Sillste frist for ti lmelllnin~ ti l milllla~en 

torHuflg d .. 2~l-9 .. 

[t\~ww~~~IP®®~~~ 
Lørd ag d. 1/10 kl.13 30 

Ve,· v i l b Il ve a fh" III t l"b i rnt·:end{~ h.ld tYI'e r 
~j ng·j'cSCu ll . r ;\UCIt ro r al I e 
D;lme loer ,; ben f Il r- illl e 
M o t i o n s ~ c u 1 I e'· i I,kc f () r' 1<"1 roC're 

'Iocr i' bell r o,' il11 L' 

MOLioll::3l..oer ikk e r (I r k;\prnCfe 

Firer ;1 ben f () r A I I e 
Lout..r.l-'knin~:-,fj l'er <i ~', C 11 fnr "l I c 

Sidste tilnleldlngRfrist er :"iilmmC cl:l:.!: J<lot<kcll 
1~.Jo, hvnr Jer I'oretagcs lodtrrel<ning om !Lldc 
og holus(\mrnensl · Ln.ill~ til lodtr:l'kning!"-<J'irf'ren 
De 1).J'vnLe bc~rr'llSnlll~cr ~ l' ltlc" roerne,ild<L' 
s ty rnlllnJell. 
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ADRESSER 

DaDske Studenter~ Roklub 
Strandvænget 
2100 København ø 

Postgiro 5 00 34 66 

'Ilelefoner 
Konto r .••.• 2 9 63 26 
Køkken •• •.. 29 63 26 
Med l emme 1". .29 63 60 

Klabbens kontor er åbent 
tirsdag og torsdag 19-20 

formand 
Niels Fredsted 
Frederik VI's alle 12, 3 
200U Købenbavn F 
tIC. 19 88 36 

Kasserer 
Palle Rorsgaard 
PtlisLer~ve.i II, 
2900 Hellerup 
Tlf. ol - RE 77 3Y 

Kontingentkasserer 
Ellen Madsen 
Hollændervej 21 
1800 København V 

l1('d a ktionen 

Inge-Li se Jnrgensen 
DenrIl, Ib s CllSVC,j '13 
1813 V, tlf: ,31:1361 

JytLe lIan ~e n 

P.G . Ramms. 111e"13 
2000 F. tlf: FA U974 

Lh. 

Birger Jenser) (ans~h) 
LunueJalsvej Io 
~\Joo Hell e rup 
tlf:HIL2:16:1. 

Kirslen lluDdball 
L.undedalsvej lo 
2Uoo Hellerup 
t l f: ilE ~:163 

:;idste frist 

for indlev e ring af sLof 
til næste blad er den 

l. ok ! ~ 

RedRktlonen af dette 
hlod slutlet 15. 9 77. 

Sekretær 
AnneLt.e Worsllc 
UirkerAu PRrkv e j 28,st. 
Lejl. 41,3'160 Birkernd 
TIt. 02 - 81 tl 831 

Motions- og langiursrocnef 
Knuu Mikkelsen 
Tømrcguue 5 
~2oo Kobenhuvn N. 

Husforvalter 
Arnold Sørensen 
DSR, Strandvænget 
2100 K&benhavn U 

Y~terielforvalter 

!lol[ Høhne 
Birkerød Parkv~j 28,st. 
Lejl. 41, 3460 Birkergd 
TI f. o~ - 81!l831 

InstruktioDsrochef 
Aage Bang 
Holsteinsgllde 5, 
2100 København ø 
tI f. TR 359 

FI L M: 

Kaproningsudvalg 
Kapronint;schef 
Leif Egbol. 
Arnold Nielsens Boule
vard 159, 2 
2650 HYidovre 

Ejvin Holm 
ilrøDsholmsdalsvej 93 
2980 Kokkedal 
tlf. 02-86 69 24 

Lena Baden 
Brønlunds all~ 49 
2900 Hellerup 

KØKKENET ER ÅBENT 
Mandag kl. 19-22 
Tirsdag kl. 17-22(middag) 
Torsdag kl. 11-22(ruiddag) 

Middag tirsdag og torsdag be 
stilles på tlf. 29 63 26 se
nest kl. 12.00 samme dag. 
Servering sker kl. 19-21. 

Or ienteringssekti on~n vis e r film. 

Emn e : Hvorda n o-løb f o r egår på 
begynde r - 08 e lit e n iveau. 

Ti rsdag den 25. ok tobe r . 

svar 
Rest y rel s? n s y n es , a t forst c~ a

len e r r enaT e o ~ me r e ry d d ~ lin 

en d d et har v mret t il f" 'l ~ ~t i d ~ 

s en ~ s t e 6r . 'an v i ha ~ an ~ a ·t 5 1<a1 
i kke ho l d e o~ kl æd n i n nsru~m e n ~~. 

ner for: I n ge lis e ng a n , r - d e r 
- s o m j e ~ s e l v - sy n ~s der e r 
s n a v set i omk l ædninrt s r urn O l i Clndrr. 
steder: fat k o st , s pa nd n~ kl l, rl ! 

Formanden .. 



OSR 

NIVAHUSET 
I september 1976 f ejre de vi IIIvl, HU SETs 5 0-års dag. I den anledning 
skrev rudmund ~chack et indlæg i bladet om husets t ilb live lse (s e nr. 
4 i 1976). Den 4. september havde klubben besøg af mang e me dl emmer 
og repræsenta nter f o r rosporten, kommunen 09 ejeren af a r ea let , Fa xe 
Ka lkbrud. Fra alle s jder blev der udtal t ma nge gode ønsker f or hu
sets fremtid. 

Allerede dengang vidste vi i bestyrels e n, at der var røre om udnyt
telsen af de o mlig q ende arealer. Lystb ådeeiere ville ha ve en ma rina, 
sejlsporten ville have fle r e båd ep lad se r, og ko mm unen ville hav e 
flere parkeringspladser - først og fremmest til de bad e n de s biler 
(der jo helst skal stå med forhjulene i vandkante n , Sd b ilisterne 
undgår an stren g ende tra veture! ). I DSR har vi ful'1t ud vik li n ge n 
nøje og har hel e tiden v~ret i kontakt med Københavnskredsen, der jo 
har faciliteter på s amme s ted, og med hvem v i naturligvis o g så h a r 
en fælle s intere ss e i at be va re stedet som udflugtsmål for r o e r e . 

DSR har om arealet en lejekontrakt med A S Faxe Kalkbrud. S e lve 
huset ejes jo som bekendt af DSR. Iføl g e denne lejekontrakt kan vi 
opsiges med 6 må neders varsel til et kalenderårs u dga ng. Alle r e d e 
i maj måned i år meddelte Faxe Kalkbrud os, at man h a vde vi sse fo r
handlinger med Karlebo kommune om områdets fremtidi ge benyttelse. 
r juni o psagde Faxe Kalkbrud formelt lejemålet til ophør l. januar 
1978. Det blev dog samtid i gt understreget, at man ikke håbede, at 
opsigelsen ville medføre, at vort hus og de øvr ig e faciliteter ikke 
længere ville kunne bruges, i det man håbede, at de forhandlinger, 
der blev ført med kommunen, ville føre til, at lejemålet kunne fort
sætte uændret med Faxe Kalkbrud eller kommunen som udlejer. 

Bestyrelsen har måttet tage opsigelsen til efterretning. Jurid is k 
er den u a ngribelig. IIi er overbevist om, at d e r også frem o v e r vil 
ligge et n rvÅllus for D'i Rs roere. Imidlertid må vi være forberedt 
på, at der kan ske ændr i nger i omgivelserne: fl e re pa r keringsplad
ser, større udnyttelse af badestranden nord f or den t a n ge , hvorp~ 

vort hus li g ger, må ske flere lystsejlere. 1·l e rtil måske fæ rd se l og 
ophold af i k ke-ro e r e på de a r e a l e r, som kred se n o g v i nu b e nyt t er. 
Bestyrelsen vil p å all e måder arbej de for, a t omr å d e t s k a rakt e r for
bliver uændret i videst muligt omfang, og at der fort sat bli ver mu
lighed for den hidtidige udnyttel s e af hus og orund. Vi mener, a t 
vi har man~e oode ~rgumenter: roere fra hele kredsen har her et 
fristed - den ene st e mulighed for overnatning under "lejrmæssige" 
forhold mellem København og '"elsingør • 'lertil kommer, at vi er 
miljøvenlige (ingen støj, lugt eller anden forurening), at v i ikke 
behøver dyre faciliteter i land (havneanlæg, benzintanke, parkerings
plads osv). 

Vi mener, at ikke mindst den miljøvenlige udnyttelse af naturen, 
som nSR og kredsens andre 25 klubber, hvori alle kan indmelde sig 
og f å go' motion uden udnyttelse af andre resDureer, end dem vi har 
i kroppen, er et af vore stærkeste argumenter over for en ændring 
(ødelæggelse?) af dette naturskønne område. 

Niels W. Fredsted. 
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I~efe.-:.f f.-u 
I. e s f\Y.-el sesil"'" e 

~e3tyrelsesm~de - ~4.o~.77. 

Mødet afholdtes hos Palle Rørsgaard 
Deltagere: !lang, Palle, Fredsted. 

Heparation af klubhuset. 

Predsted henvi~Le til det tilbud, der 
var kommet fra civilingcnj~r Jonson, 
der vederlagsfrit vil le f"re ti lsyn 
med arbejdet. JAnRon hnvde fra et en
treprenørfirma fAet forslag til ud
førelse af pAkrævede arbejder. For
slaget blev dr~ftet. Det vedtoges, at 
Predsted merl tak accepterer overfor 
Jenson. Der bliver "eneIt regning hver 
uge, siledes at kaRsereren kan f Hige 
udgi f terne, o~ arbe.jdet standses n~r 

midlerne er opbrugt. Arbejdet igang
sættes straks. 

Kont.jTlge"t.uflkrævn.ing~ 

OSR 

KontinKenLkllSgel'eren~ kaHserercn og 
evt~ formanuen gennemgnr snarest med
lemskartoteket og optæller eventuelle 
reslanter. Der "kHffcs evt. merthjælp 
herti I. Forman,len havue fra !li rthe 00-
borg r~ct tilsugn om en hAndsr i~kning, 

RHfrcmt der vnr opgaver hun kunne 
hjælpe med Dl Lnsc. Formanden ~endel· 

g .... ,." l' I Birthe som en ringe tak for 
den store sekre*ærhjælp hun har ydet 
ganske velJcrlagsrrit~ 

Bestyrelsesposter. 

PÅ næste m~de sk.l der skaffes klar
hed over, hveM der ikke Ansker at 
genopstille til generalforsamlingen 
i dece.ber. ~mner til posterne efter
søges. 

VinLeraklivitetcr. 

Pa Ile unders,,/.(er, lUl! der er andre end 
bam selv, der vil hjælpe med motioni
~tcrnes vintcrgymnustik. Kapron'ngs
udvalget giver besked om. hvem der 
ska l lede kaproernes træning i vinler. 

Nivåhuset .. 

Formanden holder kontakt til kredsen 
om situationen efter modtagelsen af 
den formelle 0plLigelse li l 1. januar 
1978 rra Faxe Kalkbrud. Det pAskAn
nes nf bestyrelsen, at flittige med
lemmer bar givet huset en tiltr~ngL 
overhaling. 

A.rrangementer .. 

Klubkaproning & Hestfest : 1.10. 
Ellekilde stAr for festen. 

Her: Niels W. Predsled. 

BORTKOMNE 

GrROKORT 
DeL kan dn ikke være rigtigt, aL ~u 

ikke har betal t kontillgent endnu. 
Nnh - det me~te jeg h~ller ikke. Men 
a Iligevel har jeg konslateret, ved 
en gennemgang af konLlngentkortene, 
at mange af jer ikke har betalt kon
tingent for juli kvartal, og endrla 
er der mange, der hverken har belalt 
for januar kvartal eller for april 
kvartal i år. Så kan jeg hedre for
stå, at pengekassen er lom for øje
blikket; deL er megeL uheldigt, i
det jeg står og skal bruge ~o.ooo 
kroner i I~bet af 14 dnge. I m. ha
ve meget darlig ~amvittighed, ~ft oe 
nu at komme på postkontoret og ind
betale, hvad 1 ~kylder. I bedcs ven
lig~t benytte det udsendte girokort. 
I kan også Rende pCII),(ene til klub
ben i en check eller kommc ind pA 
kontoret en klubAften o~ betale. 
Hvi~ I nu skulle hnve glemt kontin
gentets stArrel~e, vil jc~ blot 
nævne, at det er: 

kr. 420,00 fo r et helt nr 
kr. 210,00 for eL halvt ;\ r 

kr. 10'),00 fo r et kvartal 

Kassere ren. 



Vinter
aktiviteter 

ØJ 
Handbold~ 

DSR 

USG tirsdag kl. 19.30 - 20.30 
tilmelding: Palle R'Jrsgaard 

Badmlnton 
Svanemellehal len 

Tennis 

IRruag kJ. 8 - 12 
tilmelrling: se opslag 

Svanem~llehajjen 

!:3lyngelstuen 

torsdag kJ. 16 - 18 (onne 8) 
ti Imelding: se "pslng i Slyngelstuen 

Svømning 
Emdrupbadet 

fredag kl. 18 - 21 
ti lmelding: Ingen, men medbring medlemskort til 

Gymnastik 
Dsn 

Kaproning 
tirsdag kl. iH - 19 
torsdag Id. IH - lU 

l.Iotion 
tirsdag klo 19 - 20 starter primo oklot>er 
torsdag kJ. 19 - 20 

Bridge 
DSIl 

tirsdug kl. 21 - 23 starter primo oktober 

OrienterTngsløb 
se side 6 
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6 DSR 

Meddelelser fra D.S.R's orienteringssektion. 

Orienterings løb. 
Nu rosæsonen rinder på hæld, begynder roklubbens øvrige ak ti vitet er at 
stikke hovederne frem. Et af a lternativerne er orienteringsløb. Vi ple
jer at sige: at hvis man kan finde ud af at læse et bykort,kan man og
så finde rundt i en skov . 

Orienteringsløb er ikke primært noget me d at komm e hurtigst muligt 
frem, men noget med at komme ud i skoven, a t bevæge sig i et tempo der 
passer en selv (gang - løb) , finde nogle poster, se sig omkring og få 
noget mo tion d.v.s. få et mål med søndags turen i skoven. 

Introdukt ionsløb i Ravnsholt skov. 
Det første gåsehusløb i efterår ssæsonen vil blive et specie lt intro
duktionsløb for begyndere , hvor der vil blive forklaret, hvad oriente
ringsløb er,hvordan et orienteringskort er opbygget, hvilke signaturer 
der anvendes, hvilke hj iJ: lpe rnidler man har, og hvordan disse udnyttes 
m.v. Her vil der være instruktører til stede, som vil følge me d i sko
ven noget af vejen , til vedkommende har en fornemmelse af, at du kan 
klare dig selv. Instruktion vil herudover altid kunne fås ved henven
delse til en af de " gamle". 

Gåsehusløb. 
Løb ene foregår fra D::iR 's hytte " gåse huset", som ligger i skovgrænsen 
mellem Ravnsholt skov og hIl erød by. På modstående side er nogle kort
s kitser, som skulle gøre det muligt at finde huset. Dem , der ikke har 
biltransportmulighed, plej e r a t tage S-toget (bagerste vogn i linie E) 
kl 10.02 fra Hovedhane g~ rden. Der er så 15-20 mi nutters ga ng fra Alle
rød S-togsstatjon til gåse huset. 

Det er om søndagene, det fore går, hvor du bede s møde op mellem kl. 10 
OD; l ? Indr '!1 man <:larter, tegner man postern es placering ind på sit 
kort (3 kr) samt pustdefin jtioner (d.v.s. om posten li gger ved grøfte
knæk, stikryd ~ e ller li gnende). ~ædvanli gvis bl iv~r de r lavet 3 baner 
pA henholdsvi S ca . 3, 5 os 8 km, disse tal reenes i luftlinie , hvilket 
betyder, at man i praksis kOffir.lBr t il at løbe (gå) ca. 25 pct. længere. 

Efter løbet er der mulighed for at blive vasket i den nye indendørs 
brusekabine med b!ide varmt oC; koldt vand, hvorpå der er fælles hygge 
veed s pisning af den mr::ibragte mad samt eventuelt ka ffebord, hvis man 
kan ove r tale en til a t køre til bageren efter kaffe og brød. 

l eftrcrt ret v i l der blive ~J.i"holdt løb følgende søndage: 

9. oktober 
25. 

6. november 

Introduktion 

20 . Også natløb natten til søndag 
4. december 

I d . Julekispus 

OrientE::ring ssektionen er en selvstændig enhed inden ror rOkluboe:l , men 
a] l e medlemmer 01. 1' roklubben kan se lvfølgeli g fri t del tage i o-' senu s lVl
bene , så bare mød op og prøv denne form for motion. 

Orienterincsuektionens bestyrelse. 

FOILMAND: Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lynfiby. (02) fieJ ,:>b ''C, 
K;'~;:;EJi~R: Poul Nissen, Sti lledal 17, st .mt. 2720 Vanløse . 
SEKHETÆR: Torben Møller, Alandsgade 51, 2300 Kbh ::i. (Ol) I L 40 71, /?':J '5 

Torb en 'VJøller 
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Rengøring 

Efter netop nt have afsluttet den 
ugentli ge rengøring i D.S.R., synker 
jeg, godt træt, ned i den h.iemlig~ 
lænestol. Hrevkas se n klaprer, og det 
nye medlemsblad fr a D.S.R . fulder 
ind. Heri læser jeg, til min store 
forf ærde lse, et indl æg om uti lstræk
kelig rengøring, især Rf pigerne s 
omkl ædningsrum. Der bliver endda spurgt 
om rengRringsmanuen mon er ban~e for 
at kom me der. Hertil knn jeg kun svn
re, at d e t er jeg selvfølgelig ikke, 
og jeg er beller ikke bonge for at 
komm e i herrernes omkl ~dning s rum, hvor 
der er mindst lige s O snavset. 

Jeg vil derfor gøre rede for, hvor 
jeg er ansat ti I a t gøre rent, s:'le
ries at Inge-Lise Jørgensen, og nndre, 
ikke behøver at være i tVivl. 

Det er mIn opgave flt gore hele 

Det er min opgave aL rellgore hele 
forste etage i kllluhllset. Dette om
fatter med andre ord kokken, slyn
gelstue, bestyrelsesværelse, TV-rum, 
veranda, toi letter ( også dAmetui let 
~ymn ast iksul~ garderobe og hnll, alt
sA ca. 600 m • Denne rengoring skal, 
som nævnt, foreg~ en gang om ugen. 

lAvrigl mener jeg, at man bor ~æt
te sig lidt mere ind i de konkrete 
forhold, før man begynder at kriti
sere og skrive indlæg i bladet. 

Venligst rengøringsmanden 
Keld L. Christensen. 

634 'c I V I L I rlGEf'JI JR 

JOHAM FRYDE~OA HL 

BREDESVINr,ET 4~ 

2830 VIRUM 

KOKKEN 

(AN)BEFALER 

Som svar p~ Peter Kristensens 
spørgsmå l i sir:ste nummer: 
Det, er kokken, der bestemmer, Ctvil
ke retter der skal serveres. ner 
er ikke noget der hedder "over-&. 
unclerskudsmid d age". Køkkenet for
søge s drevet så ledes, at ~et hv iler 
i siO selv, s~led e s at forst5, at 
ind tæg t ved salpet af mi~dage og 
and et dækker s amtlige udnifter 
ve~ de ts drift. ru n p~ klu b bens 
fødsel sdag p l ejer vi at s ælge 
menuen til !'fav ~ rpris ~ Det er 
kokl<en der afg~ r om men ue n 
P~ tirs-' tors d a g e p å forh å nd 
skal bekenrltn øres . -n~ver k a n o
verfor kokk e n fore ~ l~ en n id 
ctagsret. , o g ko~ken KZln s.J a -F-
gør e , om hun sy n ~ s det er e n 
id~ hun vil f0Ig ~ . 
Tøvrigt synes ~ 8 ~ dpt t ~am, der 
påtoo sig at lav e mari i Gittes 
frav ær i s ommerm·~ nR d e rn e fortje
ner tak for deres \nitiativ . 
Sids-te sommer v a ~ rier in9~ n sC Tvrrinn . 

å r var der p æn -ti l s l lJ t ninn 00 
r' erme d onscl nC fj e n Toa~tivi tet 
t irsna fl D r tor r-~ ( I.;J. q . 

Lad os se li(]nronde ini 'tia 'b v e r 
p ;~ .3ndr f' omr ,'l der . 

" iels ~J. Fred sted • 
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iNDHOLDSFORTEGNELSE 
Side 

• A ktlvl te Iskale nd e r" .... ...... ....... .. . .... . 

"Stand erstrygningsfest" ,." ." ............ ", 

·'Generalforsamllng" .. 

·'Klljak-ny1.'· v/Niels Marker 

"VI ni e rf e riet il buer 

"Kvikmatchen" v/redaktionen ..... 

"Kanmd~ben 1997" 

"Hørt p~ bestyrelsesmøde" v/Lars Bundesen 

"~Idt medlemsstalislik~ vILars Bundesen .. . 

"Orienteringsløb i DSR" v/Jocob Nordby ...... . 

"Noget om helte" 111 Henrik Herløv-Nielsen ... .. 

~Adresseliste m V." 

"Orienteringsløb 1997" ..... . . ......... ... 

INDMELDELSE: sker ved al udfylde og mdbelale indmeldelsesgirokort. Delle forefindes p~ kontoreiS dør I 
bådehallen Indbetalingen dæk.ker de 3 førsle månooers konllngent Nye er velkomne til 2 gratis prøve· 
gange i k.lunben, IfIden indmeldelse skal finde Sled 

KONTINGENT; opkræves kvartalsvist forud Via giro Ved overskridelse al belalmgsfrisl pålægges el gebyr 
pA 25 kr. pr rykker HVIS rykker krydser lorsmkel Indnetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil 
blive opkrævet del følgende kval1al 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 114, in og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 da
ges varsel Gyldig udmeldelse foretages ved al rndbetale et girokort p~ nøjagtig kr. :1,00 til DSR's girokonlo 
nr, 500 34 66 saml ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse p~ den del af girokortet, som posthuset 
beholder (betalingsdelen), Girokortet er dokumentation (ar, at udmeldelse har fundet rellldigt sted og man 
bør I egen Interesse gemme girokvllleringen Konlingentopkrævningskoriene kan Ikke anvendes til udmel
delse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE; Man er medlem og konlingentpligtlg, Indtil 
gyldig udmeldelse har lunde t sled, uanset om DSR's facIliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
rinde sled ved en restance ~lIarende Iii ~ - 1 !lrs kontingent og restancen VII om nødvendigl blive Inddraget 
ved Incas.so. Alle omkoslninger I forbindelse hermed betales af skyldneren 

!
Forsiden Bagest fra vens/re ses Thomas Poulsen, (DSR), Eskild Ebbesen, Thomas Eberl 
(DSR), alle guld; og Jacob Nielsen, brO/)ze. I fn/dten Ulla Werner, Stmne Pedersen 
(DSR), Sarah Lauotzen, alle sølv; og Jeppe KoJ/at (DSR), bronze, Forrest ses Anna 
HeJ/eberg og Lene S, Andersson, begge DSR og sølv, og Karsten Mejsen (DSR), guld. 
Dodhe Pedersen og Tone Hansen) begge sølv, var Ikke fil stede. 
(Foto: Lars Bundesen) 

Redaktionen håber' i næste nu nuner. at kunne bringe reportager fra· VM, DM og sæsonens ØVlige 
kaproningsbegivenheder . 
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Aktivitetskalender 1997 

I Sønd~g 12 okt. Kajak-klargøring m.v. kl. 12.00 

f.ørdag 25. okt. Standerstrygningsfest kl ' ) 

rH
cdag 21 nov. Genera I forsarn I i ng kl 20.00 

Lørdllg 13. dee J uJctrokosr kl. 19.00 
l-I Onsdag 31. dec. Nyilirsfes! kj. 'J 

IIRedaktionen har Ikke modltlg.el oplysninger om nye aktiviteter ud over dem, der k-an ses ovenfor, 
men hold ole med op$lagstavlerne. hvor Jer nok vil kllnne fl/ldes mange gode ulbud på alle r011ll1gens 
ornrildcr 

Standerstrygningsfest 
25. oktober 1997 

Program for dagen: 

Kl. 14 fællesroning 

K L J 730 stryges standeren 

KI. 1830 middag 

KI. 22 diskotek 

Pris kun 90,- kr. for middag og diskotek 

(kommer du efter middagen er prisen 20,- kr.) 

Mød op til sommersæsonens sidste rotur 
og fa en hyggelig aften sammen med dme rokanunerater 



Generalforsamling i DSR 

afholdes 
fredag d. 21. november kl. 20.00 DSR 

r dagsordenen er nestyrelscns lor$lag lil de forskeUige tlJUdshverv angive!. I"'orslag kan imidlertId 
slilles aJ"elhverl Slemmeberelligct medlem. Forslag skal være nestyrclsen i hænde senesl 30 dage (fir 
ge ne raLforsamJingen. 

Dagsorden ifølge DSR's lo,·e : 

l) Ailæggclse ~fberetniJlg 

2) Forelæggelse af regnskab lil godkenddse 
Faslht:ggelse afkonlingenl for del følgende år 

J) Valg ~f formand: Henning Rasmussen 

4) Valg af kasserer: Johan Frydendahl 

5) Valg afsekretær· Thomas Krllmhoh 

6) Valg armalerielforvaller· Søren I.arsen 

7) Valg af kaproningschef: ? 

S) Valg af inSlrlJklionsrochef: ? 

9) Valg af motionsrochef: Carsten Rudolph 

IO) Valg aflanglursrocheF Jens Reimer 

II) Valg afhuslorvalter : Mogens Haut 

12) Valg aflO revisorer 

I J) Valg afrepræsenlanler lil DFIR 

la) Særlige forslag 

I SI EVI 



KAJAK-NYT 

Manedens fif: 

Er båden fyldt eller bare halvt fyldt med vand - undgå da at løfte båden i 
enderne - den kan knække! 

Fif l. Båden ligger ved ponton eller lignende: 

Rul båden om på siden, vandspejlet står højt i båden, løft båden forsigtigt
(langsomt) opad, og vandspej let i båden v i l falde. Fortsæt med dette, indti I 
vandmængden i båden er så lilje, at båden kan tømmes på normal vis! 

Fif 2. Båden og du l igger alene Då vandet: 

Båden er for tung ti I, at du kan tømme den ved løft. 
Er vej ret ti I det~ så tøm den med øsekarret, det er det mest afslappende. 
Foretag en entring eller svøm den ind. Kan du ikke tømme den - så svøm 
den ind. 
Synes du, der er for langt ti I at du kan få båden med ind, var du for langt 
ude til at begynde med - det bør undgås~ 

• OPSLAG • 
Søndag den 12. oktober kl. 12.00 til ca. 15 

inviterer Kajakudvalget til 

HYGGELIGT SAMVÆR I ARBEJDSTØJ 

hvor vi vil gennemgå bådene for småskavanker, og i øvrigt snakke 
lidt om kajakroningen i DSR 

• 
Kajakker til brug ved entringsøvelser vll blive forsynet med GUL 
tape. 

at. .. 
på vegne af Kajakudvalget 
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På egne vegne vi l jeg gerne minde om fø lgende: 

Der var engang en mand han boede i en spand. Spanden var af ler. konen 
vaskede bier', sønnen var barbe r, tan ten spi llede klaver 

og nu kan Jeg ikke m~ r 

En lil le hvid dukke rej ste til Pmi s, Pa ri s va r lukket, nøglen var brukket, 
det var synd for den lille hvide dukke 

dens far skal komme og hjæ lpe den - den er så ked af det~ 

Venlig hilsen "Okker gokker gummi klokker" og Niels Marker 

Vin terferietilbud : 
Sk itur til Val cl' ldiscrc, et af verde ns bedste skiolrollder, I uge 9. Pris inkl flyrejse og 
li ft kort, men ekskl mad 4645 kr 

Desuden arrangeres sportSllIr til La Santa på I.anzcrote, fo rmentli g j medio januar eller 
medio februar. 

Nærmere oplysninger om bt:gge arrangementer finder du på opslagstavlen. 

"Hvad enhver roer bør vide" 

er udkonunet i et nyt oplag. Hvis du ikke har denne folder, der bl.a, indeholder 
roningens forskellige kOmJJWldoer samt fzrdsels· og sikkerhedsregler til søs, kan du 
finde et eksemplar ved opslagstavlen i Slyngelstuen 



Ve<! dt n r ra,ju !on~"s.t KVlt-mlrch d J 9 fil< OSR oprtJsnlnS rOl Sid5lt Ars (onn\;rd~lice nede rlag, 
,der del I)'kkec!e~ al erC>b.e spejlet, bolcho:gla~~e l og damepoh lCll, OS b.:slyrd scsholder levcde OSsl 
op ri' (ol"'enllll'lgerne ,'ed ar siS KV I ~ ~ bestyrelse 
K~',~m;lId~" iores~r h,en år I '\.eprember mJn<'d som en ~onkurrence mellem kaniner rra DSR og 
K"I~ , hvor der dysIcS ; en række Innsgerlob Knnl<urref'lCel' om "i')QlcheSlusc'" (officle l1 
sIandC'fpokaltf'l) stammer heil Illbise rr~ 18,)~. mens " ~peiltr" el fr. 1<,105 Damepo~~lcn e •• f nyere 
d~Io, da begge ~ I ubbe. JO (ers! lang' ~enere begyndte ar hllve p:ger SOlO me<!lellllller 
Konkurrencen forts!. r S"an<'mollchavnen, Idel der sraUCived op f)'I~llInsen, og m!ltrn,ten el ud fo< 
P8uSloan, dv~ en Slfælnlng pl 800 m 

Eli glr>d DSRjcrm(lud /x""dru {)m"cpo/l,lll.'ll ~ g/ode roere Ir 
Ul/(! A"dus,tt1. FJ"" Sllif"~· ~". 8, ,1/(1 K" -\loff~1 <til, (mt: F J"'~elfS~" og H~.n, LIINkgn(1rcJ 

([OMl S<J,~" wr-u"J 

Sptll~ 1 bI"v ~",I(/N af [I"", S'g/lIsse". MOI"/~ " RI/lig", TOII/'Y LUlld. 
Jall ""'d'elr,'" og }(Hlm BO<! Am/c, ~(l1 



K 1'11< ·sfornullu:l m·"uæHt..,. hr>lch .. g!fJ$JPlIi! MIl! Sd'rod .. ,.. Tommy /'''iUf,/! ,'. Philip I. p,,/. J. 
KOJper ? (reda/morlW hor desværre ikke jael d( filfde nC/vile) 

DSR"s b<-:Slyrdseshold btSlOd Jffelgend~ kæmp~r l homa~ KllJmholl. lens Chr. Porneki, Donhe 
Sam:!', Lefle R':'ll1er og Su,anne Agersnap 

VM i Frankrig 
DSR'. roere klarede sig utroligt godt ved det netop overstAede VM i roning i Frankrig. Omtale af 
begivenheden og de flotte resuhater mA desværre vente lil næ,te nr. Medens dette slcrives, er DM i 
fuld gang. og omtale herfra vil oisA blive bragt,l næste nunlmer afbladet 

s 



Kanindåben 1997 
A/Peder .Il/hl Ml/d,en 

Årets kanindab løb afstablen lørdag den 30. august 1997. 
Fur,t skulle de sma karun~r gå s~ nreget grueligt ;gelUlem, men belønnmgen fulgte til festen bagefter 
D~bsbeviset, sonr ingen roer kan være foruden bevis.ot som kundg0r, at kaninen er tundet værdig til 
at lærdes p~ kong N(;ptuns vande og i DSR' fællesskab, - og dermed er blevet en rigtig roer 

For nogle k~niner stanede ceremonien allerede tieclag aften, dog udenlev halvdelen ~f d" tilme Idte ' 
tormentlig skræmt bort af rygterne om. hvitke strabadser de skulle igennem, - eller var det vej rets 
skyld? Kaninerne blev fragte! til Gas"husel, og cm ~ftencn blev de holdvis sendt ud i den mørke 
skov. Opgaven var ilt finde en hullet spand og br nge så meget vand som muligt hjem i den. 

De næste kaniner mødte op kJ. 9.30 lørdiig morgtn ved klubhusc!. OgS;] diss" kaJliner bkv 
ekspederet op til (jiisehusel. hvor de sluttede sig lil de øVrige kaniner. ' Rygtet vil vide, ~t allerede på 
dette tidspunkt I1li'Itte enkelte instruktører lræde hjælpende til og give forebyggende krisehjælp til 
nogle af kaninerne 

Etter al kaninerne var faldet lidt til ro, tik de udleveret kort og kompas. Nogle Iroede, al de nu selv 
skulle tinde h.lem til Svanemøllebuglen, men d~r '/ar c1Dj; kun tale onr et orienleringsløb, som skulle 
!!-ennemførcs før lTokosten kunne indtages 

Hen p~ etlernllddagen gIk turen tilbage tu ~lubhusel. hvor kanineme blev gelUlet md l et lille aflukJ.-e. 
Snart tøtfede eJl lille tungtlastet b5d ind mod ponlOnen Del var "PreSIden! Neplunc" I egen høje 
rerson, med fehår og Irefork Dg omgivet af masser af securllY guards. Heldigvis liddi Neplune iUc I 
ha,·ncn. da han kravlede op al"b3den - det sørgede SIkkerhedsstaben for, men faretruende så det i 
hverl I"ald ud. 

En for en blev kdninerne tl"uk.ket ud af indhegningen Dg efter at have nJndet b!!dhallen, fik de lov t il 
at tuJse - med behørig respekl - på President Neptunc, trukket gennem et badekar fyldl med dejlige 
t mg, og nernæst smidt i vande!. Efter al kaninerne var kravlet op af vandct igen. sVlrgcde ct par af 
sikkerhedsrolken~ for al holde dem adskill og fl5 behørig ofstwrd fra President Ncptun~ og de ovrige 
sikkerhedsfolk, D"r blev brugt vaJld i store mængder sprøJlet ud gennem brandslanger og 
vandkanonc::r. 

På el tidspunJ.:t blev det kaninerne for megel, de forsøgte oprør, men ,and i rij;elige mængder fra 
brandslangerne og pumpen på højtryk gjDrcle, at )prøret hurtigt bkv k valt. 

Og så var der tid til fest. 
Men ved festen onr aftenen s~s dog stadig cnkelt~ kaniner, som Lkke var døbt. liste omkring De var 
nemme at udpege, for ørene var stadig lange Også de måtte Igennem et slørre dåbsritual . 

Allerede ved halvelleve tiden Dm allenen s~s de t"rste kaniner rorlade festsalen, linde Dverløjet og 
liste hJemad. Det havde værd en lang dag tor de sina kJniner, de VJr trælle, m~n IIU var de rigtige 
roere og .ør"rne var blevet meget kortere , følte de 
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KommJ&b Kamm:rnc. da mødM op l GåsehusClficdaf, 
(olOgl'ajerel mens 1/11 endnu ~ilr j ryd ug f.',ammen 

((OIDI: Lm'.f Bundesen) 

Orientcring,loh~ 1 er I gang. koni"er 51uderer kOr! og vælge,. mIe 



DSR GYMNASTIK 
'97-'98 -

SÆSONEN 

Fra mandag den 29. september starter 

DET STORE GYMNASTIKPROGRAM 

Tag disse midtersider ud afbladet og hæng programmet op på enten 
opslagstavlen eller køleskabet (eller måske på toilettet?!). 

Kort sagt . et sted hvor du ser det tit og ofte. 



TID 

07:00 

-08:15 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

19:30 

20:00 

20:30 

21:00 

2 1:30 

22:00 

DSR GYMNASTIK 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG 

Morgep-Gymnastik 

Asbj0m 
Er Sartel 

Motions-Gymnastik Motions-Gymnastik Motions-Gymnasti 

Susanne UH. U<;beth 

Starter 6. oktober Starter 30. september Starter I. oktober 

Step-aerobic Øvede Dans Begyndere • 
Pernille Motions-Gymnastik Kim - stalter 1/10 

Stalter 6. oktober Susanne 

Starter 7. oktober Dans øvede· 

Tai-Chi Kim - Slarter 1/10 

Mogens 

StaI1er 7. oktober 

• Dansehoidene er faste hold, tilmelding s) 
• Hvis du ikke nlr at komme med på danseholdene i efteråret, 



'97-'98 SÆSONEN 

TORSDAG FREDAG SØNDAG 

M.l'IIto-Gym .... Uk ...... 
Er IUftel 

Slep-oeroblc ~ 

0 101 boys Gym .... Uk ... millo 

lianne, starter 25/9 ""'" 2 .....-. 

Møtioll. -Gy ...... tlk T.I~b1 ~ - li&IoIØ , .... , M __ ......... 
Stuter 25. xplC'mbt1' Starter 3. oktober """' 2 _ 

Aerobic - lIiIMow 
Pernille SøDd .......... 

Slartcr 2. oktober Starter 2. november 

Københavns 

Skiklub 

ved al sktive sig pllisten J slyngelstuCZl. 
, du chancen igen - Efter julJDytAr tUrta IIfe ..... old. 



Badminton 
Som en del afldubben! tilbud til medkrnnr:me om anden motion end ronin& rider DSR UVCI' to 
t.dmintonbaær (bane 8 019) i Svanet1lI1IUchaJlen hver ~ formiddag i lidsruJTUnd 9-12. 

Hvil du bar lyst til at spille, sl find en mald.er (eller 3) Ol 1'C9C1'VCr en ,fbenernc p4 de opslag om 
t.dmiøton., du kan 6ndc pi opslqslavlen. Hvis de ikke er der. så henvend dig til bcstyrel9cm 
Kkretæ:r Thomas Krus!O)lt. 

Hvis du øaogIer OOJen at spille med, si opsat! et opslag med en efterlysnins af interes!lC'T'Cde. 

Tai Chi Chuan - Qi Gong 
El NCIIten nyt tilbud i DSR efter opfordring og fOtdi.ie& har lyst, 

Imlgt damePlessc:n er aerobic out, og iWlge mig er Tai Chi og Qi Oona in. men del mi du 
selv lilie 8tillins til 

Tal Chi er i virkc:1.igheden en kaI~port, mm bestil af Langsorrmr llfsIappc:nde bcvægdxr, 
hvis hensigt er 11.1 fi'enTne belancc:,lysisk og psykisk. Det ha positiv indfl)'debe pi mosla. nuskler, 
sener og led. Oll det styner de: indre organer, ~s:lemet 0l kOocenll'llionen. 

Det kan dyrkes af ajle, UBnIC1: alder 0l kondilirm, men IMs du absolut vil hive larmende 
musik til, er det nok ikke: for di3- Hvi!! du ckrmod luIn lide stilhed og ~. " er det riåc ....... 

Qi Oong er c:nergt.. og ne'-"ehtr, der pi manac: m6deT miodet om Tai Chi. forrn6kt er 
meget nær det WJwne og er meget rdtd mod eott&istrvmme i ~ 10m i lIkupunktlll". Det 
bctegacs oad JOm k.inesisk rosa og 10m akupuoklW" i bevEgeK og bmyttes meget inden ilr 
kinesisk mNicirl,spccielt ved bcl'landlq; Ifkronilkc: lidella-. 

Det fa&Cr Lid at liere Tai Chi, hvis tI'8Q skal mestre det qmuroe. men Ild dis ikJr.c: 
afiknekkc: af det. vi lIa'u IIIIDtgd lIOm det er tnu1igt. men det vil absoklt VEtt en fordcllU kOlmle 
naten hver pna. 

Qi Go", er nuliC tiJw, men det. vi vil bo:::sU:ftiae os med. er let u bn, rn:n vider ræget 

Iktte Cl" et finI suppIemem til kIubbenI lrYriae aktivitCCer, da fOkuserer nqet pA 
muskelarbejde 0l kondition, mm ovc:net ra&m af din krop og m psyke, Ol det el" 10m nItVDt et 
tibJd tit alle aIdengrupper. 

T Jdeme Cl brdllbi&: 

Ti,wag kl. 20.30 • 22.00 
Fredag kl. 17.00· 18.30 

Der vil NM mufi&.hcd b II IC bide hi CbiOS QiGo~ pi vØeo hl min lUnaRjse i 1996. 
!tIogrmHaw 



LDd mIR *ommt " p $'I'ulo ,,," ikrtg .umMn mt'1 Ih, w!, Inj!tn tæo t mol' 
Dltf".'trtmon,,·n g/l $/" gu"" og",,/ol' dtn ... • lUIm" 
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Hørt på bestyrelsesmøde 

Und~rtegJ)ede har deltnget som 1>11er pil de> IO seneSle beSlyrdseSll10der, Inviteret Jfbcstyrelsell, idel 
delmc fandt, at d~1 er en ~od ide, nI der blev ~krevet lidt om. hvad der rorer sig I bfSI~relsen i 
ojeblikkel. Som gammdl medlem aftltslyrclsen (jeg var mol ionsrochef I Io sæsoner) VaJ Jeg 
selvf~l['.eltJ2. lidt spænd I på. om der _Jr ændringer i den måde beslyrelsesmHderne Jorlober p~, men 
der var ikke megel nyt. Modeme SIarIer selvfølgelig med en forsinkelse p~ del oblig~Le akademiske 
kV<lrler (mlJldsl) og sluller lusvaJende seJlere; mCIl det virker som om da køres ud Jf lidI færre 
Inngenlcr LLJ1ckrveis, end der gjorde lidligere, så en vis opstmrnning af møderne er skel, hvilket kun 
kan siges at være en god ling. 

Meget Jftlden p~ de ~idste møder er gået med <:IL diskuLere materiel. Som de tlesle ved. er DSR's 
malenelsilualion ikke jusl fTclnragenclc. Fire af vore firere synger p~ sldsle vers og skal erSlalles 
hllfligsl mullgl Nu er der det ved del, al man Ikke bare går i byelllJlcd en pose penge og komnier 
hjem med en ftrer. Der er kLIn ~anske lil inriggerværfter tilbage, og det Cl' små virkSOlnheder. der kun 
laver et megel begrænset ant,ll b~de om årel - færre end der er efterspørgsel efTer. Del bevirker, at 
der kan ga lang lid, fra en båd er bestilt, og Lil den kanle_cres. DSR kan allså ikke pa kOrl sigl fil 
erslattel det udr.rcnte materiel. men m~ lli det udskiftet hen ad -cjen i løbel ~f de næste 2-3 ,k 

Klubbens anskaffelsesplan ser siidan ud: 

Fra DSR 's c:gcl bådeværll: Den firer. der er under byf!.J1ing, færdig lil årsskiftet 1997.'98 
2 firere venles bygget I løhet Jf 1991\. 

Fra Grejsdalens Inrtg,gerværtt bestilles: I kaproningsfu'er og IO kornbifirere (allround·både J2.odkendL 
ItI langtur) SJtnt 2 kaproningstoere 

Fra Odder Innggerværtl. beslllles I knmbifirer og I "K\'Jscr 11" 

Det vides endnu ikke. hvornår VI k~n forvenIe al modtage de første at disse bcslJlte bade, men _i kan 
jo flabe pil, at 1n1l1dst en vil være klar omkring sæsonstarlCJl. 

ran' RundesI:II 

t2 



Lidt medlemsstatistik m.v. 

-\.1 I)SR hitr ~n stor lilsl"lrTlning ~r kJn;l\er Ob en slor uds~,fltullg af medlen'l.,skJren er ~!~( Ik k e cn 
h~n;,,\d,~hc<1 for nO!;Cn;);1 klubbcllS ""edlemmer Fur al k'gse nærme. e prr. tanene hJ,,eg Ilet 
kl ubbens konljngen lka.scrcr, Ole Hansen 1,1 al give rruS oplYSlllr;sc r om Ind · Ol; udrneldebc. I 1995 
o g 1996 

T~ l ~nc for irldmclJelscr Viser Ill; 

]~)~ 411 19% 3<7 

Som mn,kc beJ.c"d l txslllllede llO!: Slyr~lscn I 1996 al sk l! re antllllcl ,1f kaniner I\(d ul ca JOO. o~ del 
afsptj Jes alls:'. O~S;'I i talle ne 

Mne mlcrcSS~Ol c e r 1~ lI c ne for f"a1,In..,ldel)C" af CI~~ II.e.o.! le"'J.!Cr, NedelISlkIld e blaf ~""'t _ 1"'0' 
mange proLt.nI ~ fdc: indmeldte I henholdsvIs 1995 og 19%. v. stadig ha. som rnt:dle~f rn:m ti l 3 
kvanal 1997, Som del ~ an ses. udmelde. godl '20 ·/0 ~I g allerede, label af\ll(jlTl(lddscs:irct og wd 
Indgangen II I CeI "! kakl1d~r&r har VI ku n hh.v gOdl 66 %0& 69 -/. (.Ibage. lilis.§. ca in a faldet IT a 
al~rcdc i førSle hal .... del.l f \li.nler!.3:soncn Del k/U'l og5.å ses. al v, lun Ml.'dr S l % af d ... mdmeJdlc 1 

1995 111llage ved illd gJngen I il 3 kvartal 1996 (Juli rnjned) Allså l\alvdcierl af 19<J5-dJ ga flg~" vaj 
udmel;h frem 1.1 som,neren 19%. og P;j nuva;relxk lidsp unkl cr kun 1/3 af .irgarlg..:o stad ig med FOl 
I <t96-,j(lOll/1(!tn ~. dfl lidt l!ed r~ ud : 58 % ,'r Sl~di& n-.cdkmllwr >cd l k" ,~ , 

Fas tt\old .. ls e" procfOn t Io. medlemmer. 
indmeld! , DSR .1995 og 1 99& 

""._,,~ .... ........ . 

B~~I )r~ lsen har ~nJn IOJT\lTle lllnge rrcgd a l del cr 1O,,,eme l,gl_ a' halvdelen a; de- n:re mo!dlemmer." 
faldel fra eiler hal~andel år Tallene: \ll<.er all~.j el I10get .<Hlfre frafald Man kan selv(" lge llg disk ule,.: 
om Cl sla li ,lIsk g'vrldlas pio 2 ~fli N~·.x:gelscr ~r $O[,dl roo k I~ al b,,,e konldu$loo-.cr pi Del er g , ,,el";~ 

" 



tk.ke godl n(I k I i I vid I ræk.kcllde konk lusione r, men so m jeg ser det. ser det ud som om. a[ po hll.k..ken 

med en vis b~grænsning i antallet af karuner bevirker en bedre fastholdelse af de nye medlemmer: og 

del er måske sporgsmålet. om vi ikke - ogsa på baggrund af. at mange gamle Instruktorer er holdt op 
med al instruere. og der tkke er kommet en lilsvarende tilgang a f nye - bør begrænse kanrnmængden 
til maksimalt 250-300 i 1998, og så i højere grad fokusere pa. hvad der k unne gøres for al fas[holde 
de nye medlemmer 

Orienterer \,Ii fx nye medlemmer godt nok om de muligheder. der er for de forskellige former for 
roning og alk de andre aktivileter, k lubhen byder pil. også i fDrm af vinterakt Ivi[ctcr'l Kaninerne mr 
givetvJs en masse oplysninger på inlrodukllonsat1enen. men dem kim de formentlig kun hU$~e få af 
bagefter. B liver der ru Igt god I nok op p~ disse o plysmngcr i IBbel af sæso ne:n'J kg tror, at indsat sen 
der X.:lII være bedre og at en øget mdsats for 3( (a.sthold~ medl~mmernc vil give bonus i form af c[ 

mindre tTatald. 

Tallene viser ogslL al selvom der j 1996 bkv lr1dmc ldt 65 medlemmer færre: end i (995. var der e Aer 
e( år kun en forskel pa 8 medlemmer. nar man sammenlignede (II)I a Ile t af d~m, der stadig var 
medkmmer (210 af 1995 \~rne mod 202 <.If 1996 'ernt:) Reni okonomisk har del altsa Ikke - ud over 
ltlA5ke de f(1(sle par ~ vanilier - deJ1 $IOre bdydnmg <lI begrænse anlallel af kani.ner. hvis de s(lmLidig 
kan fastholdes bedre 

Vi bruger mange ressourcer på al tnSlruere nye medlemmer: Fra 1988 og lil nu er 3344 medltmm.er 
meldt md i klubben. svarende [iJ ~ennentsnitllgt 334 pr. ~r. og el nO!1enlundt li1s\·atende anlal er 
blevet instrueret I samme tidsrum har 2868 medlemmer meldt sJ/; ud, svarende Lil 287 pr fir. s<'i 
klubben er kun vokset fra 629 til l JOS trods den store tilgang 

Hvis en del af disse Inslrukt ionsre<;sourcer kunne spares ved en bedre fas[holdelse af med lemmerne. 

\,Iar der ressourcer, der kunne bruges andre sleder i klubben, fx til \'idercgaende instruktion 

p~ nuværende tidspunkt er det for lidligt at drage konklusi0ner vedrørende 1997-afgangen, men nilr 
der foreligger [a I ro r udmelde Iser a r 1907 -indme Id te. vil de na t urlig vis også være interessante at 
kj~ge på. 

Kulturudvalg i DSR? 

Del er over for redllkLionen oplyst kort før afsendelse afbladet [il tryk.nirJg, al en nundre gruppe 
med lemmer arbejder på al lave e[ k ulturudva Ig I DS R. de r har t il h~n~jg[ al lave forske IlIge k \111m
tilbud lil DSR '5 medlemmer. fx leaterture. Ocr vil bljve indkaldt ,il el rrue)ue for inleresserede d 9. 
okto~r i klubben. Se nærmere p~ opslagstavlen for (lærtnere mformation eller kontakt Dorte 
Slctness 

14 



Orienteringsløb i DSR 

En suveræn vinteraklivilel l 

En af DSRs bedste vinteraktiviteter er onenteringsløb. Mange medlemmer er iki(e oprnærksomllle på, at 
DSR arrangerer et o-løb hver tredie søndag vinteren igennem. 

Datoerne for o-løb står på bagsiden af klubbladet. Bemærk, at det er de løb, der betegnes "Gåsehuslob", 
der er DSRs egne. 

Alle løbene udgår fra G~sehuset i Ravnsholt ved Allerød Gåsehuset er et ældre sommerhIlS, som er ejet af 
DSR. Det kan i øvrigt bruges afalle DSRs medlemmer efter aftale med husforvalteren 

På løbsdagen møder man i Gåsehuset mellem kl. 1000 og 1200. Placeringen afGåsehuset er vist på kortet 
med en cirkel. Det er muligt at tage S-toget til Allerod og g~ derfra , men de Oeste cykler eller korer i bil. 

l G~sehuset får man udleveret et o-kon, og man tegner derefter selv ruten af. Der er altid tre forskellige 
ruter En på ca. J km, en på ca. 5 km og en på ca, 8 km. Der kræves mgen forkundsbber, og det er muligt 
at få lidt instruktion før stan, De forste gange kan det være en fordel at stane to og to eller i små gllJpper. 
Hvis du har et ko'npas, så tag det med , men der er også mulighed for M låne. Hele arrangementet koster 
20 kr pr o-løb. 

Ilobet afvinteren sker der også andet end de almindelige Gåsehuslob. En del af de mere energiske DSR
lobere deltager i andre klubbers lob. DSR5 klubmesterskaber i orienterIngslob afholdes ved s5dan et lob. 
Alle DSR løbere melder sig til samme bane ved en anden klubs arrangement. Den afDSR-loberne, der 
klarer sig bedst, bliver så klubmester, uanset placering i forhold til lobere fra andre klubber 

Det sidste Gåsehuslob for jul er det s~kaldte ''Julekispus'' Hvad der sker på delle lob ved kun Mrangørente, 
men det plejer at have noget at gøre med at linde vej og lose nogle opgaver, der har med jul at gore, 
Bagefter er der æblesk iver og glogg i Gåsehuset 

Hvis du bliver bidt af o-lob, så kan du melde dig ind i DSRs o-sektion for 30 kr Dermed er du medlem af 
en "rigtig" orienterings-klub, og du kan deltage i alle de mange orientcringSolrrangementer, der er over hele 
landet hver weekend året rundt. Det er ikke nødvendigt at være medlem af o-sektionen for at deltage i 
Gåsehusløbene. 

Vi er normalt 15 - 20 lobere ved Gåsehusløbene, men vi ~an sag1ens være flere, så vel 1110 d t til næs~e løb t 

Jacob Nordb} 

IS 
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Noget om helte 

Redaktionen er af Møhring-Andersen blevet gjort oprnærksolll på, at de medicinstuderendes blad 
STUD i\1EfJ i sit sommernummer bringer en poliræt8I1lkel om DSR's mangeårige medlem ove rlæg;! 
./orgen Rojc:/ med ovenstilende overskrift. 
JorEen I<ø:iel har, som det fremgår a f al1lklen, haft ct begivenhedsrigt liv. bJ.a som frihedskæm.]Xr 
under den {vskc be~tlelse. Røjel har udgivel en r<:ek..ke noger. herunder Kæf/, In! og re/JImg; 
\;fodslDl1dsgruppen Hvid~len; HO/1!,er Danske rejser sif. og 0(1 freden brod ud, der allc omhandler 
besættelsen og tiden derefter. Sidste år udkom ErindJ"inger!ra eflerlo-igsfrden (Samleren). 
Selvom art iklen mest handler om Jørgen Røjel som læbc. har redaktionen fundet arcilden interessant 
for DSR-bladets læserkreds og har tHet lov af forfatteren at lan~ artiklen til bladet. 

Af Henrik Her/nv-,\'reJsen 

F rcdeflCu B;JnCf:~rd En ~Ir~fhøl ældre herre vcnlcr 
mig J {orhallt:n Han pra;scntcrer SIg. med s>'mp;1II~~. 
~rk:lIsk forncmhcd som OVl:rI:t:gc Reje!. Del er tvve 

.ir Siden han bestred del embede. men ll1;tndeD og hans gcr
ni ng. er gennem et l;lngt liV blevet S<l Integrcrcl l hlll~ nden dl 
d~ ikke I.-cngerc kan adskllks 

På vCJ ud trl btleCl, mens h:\n rmder korehandskcrnc fren,. 
beder hMI m li; ta le lil del hej re øre. cl:! det Vcn~(rc Ik kc Virker, 

Del var ell homhedeJ !'PTIJ!/y'1 AJgh nllWIII i I 

VI kører gennem provrn~byens sønddgS$lllle gader og JC~ 
nirr dt !a:nke lidt ol'er begrL,bel hdk 

M«IlIvct som indsats 

En eller anden har engang skrevct, at hc[(\i~I1\(~ u bC\'ld~1 o,'cr
vjndelse ar rrYS-ICn Mere pro:>al~k er del blevet S~gl. 3! en helt 
er en mand der er er lapper fcm mmulh:r l;cn!:.crt' end den 
J=evne mand Begge diS$/! bud giver dram:.!lI~ke ;lss.oci,11lt"1ner 
om en soldat. der lober spidsrod mellem pibende gran~(er (or 
at n:ddc ;creo og helt komragnle( HV!:Id de ik kc for I.æ II e r er. 
Iword;\o tJcnne soldar overhovedet ~r havnct r,i sl;lgmarken, 
kVJd der er nok så vlgtlgl 

Jorgcn R OJcI.1W, bM kæmpet mcgetl Sit Ir,'. og !r:lll h:dr 0';,;;1 

s;,.t det pil spil mere end en gang Undcrudcn har kim benyttet 
sig 31 bon\bcr og ge,æl, andre g;\ nge pen el I~ r s:\ltvilndsdrop. 
N;jr hal\ har bJort del, har dd Ikke ude luk kende været a I diffus 
c\,cnl,rlrang eller kå.d dllmdrrstlghed Dd har 1.11 keskcden
hcd dre)et sig om tmg som flt v.:crne om miljo, demokrdh og 
rrl loNI EJler hiln~ pallen ler 

Del V:dr me~CI billigt ,luppe! med det Gdela!!le lire I IC) 
loget 10M jeg ~Idde( med ROJds nyudgi,'nc crmdrlng.~bog og. 
(ors0~t a I kOI\~lruc:re ha I1S CV. 

Rt"VolulioDærc Iæg~r 

Sc. (kl var dengang der 1';) r ngttge IJende r til Men liviId vi Ile 
en i JdSJil!l som Jørgen ROJel bruge SIne Ide;:.lrstiske kr~fl.er på. 
hVIS h<in v<) r I Iyverne og nybagt kandidat'"> 

- Jeg vr}l/: danne en revolutiOnær bevæge/sejor I'flgre lu;gerl 
l sluen, olens vi spiser madder ogdrrkker øl og fru Røld dl

skrel holder sig I baggrunden, lar J~g en forelæsnrng om den
gang læ~elJddannclsen var basere! pil I1lesh:rl~re En tid hvor 

de medlclI1skc studenter Ildlig!. allerede efln killltll~~eeks:l' 
mell, blev 1::3slel ud I at I'ære 'olunl(lrer rå s:,!!.eh\ISC!lc. D~r 
V~ r en sb.(:s ubct"lrc SPV-vagler 

Fodt 1916 
..j I' Hesynder ell ,Iloiv indsilfs i mod.-uJ ndsbevær, cJscn Med

Virker tr! ~[Jrængnrng.co al en bro, hvor k"UII to ud af olle 
()VCrkVCf al..1lonen 

';.1 \ Flygter f il Sverige Dcscrlcr~r ~Id~n (r.il Den Dall.ke fin
}~adc I Sverige f CIf ~l vende Illbage III modslandskdrnpcn I 

D;l n Illa rI: t r(lds G esta pos dcd~ om (WC r ha rn 
'4) C<lnd med 
'44 A rrCSlcrc~ <lf Gestapo 
'45 Flygt<:r fr.l Froslc~ICJrcn l brot..lb~sc 

'46-',j~ Mcdvlfker {ri oprctldSCl\ afhJemmcværnCI. dl:n n)'e 
I ru~cl m<)d frIheden udgøres for RøJd af kOmn)unlsmcn 

'51 KOlnmunl.~lTIen trænger med kinCSlsI.. dnslgt Irenll Korea 
TI. nJd {,\ger ~(>m overlæge 11;1 h()~pltills.~klbet JUl tiln<h~ der
(Iver lor ilt gIve cn h;lnd III mod$t<lndt:n. 

'SI' I R.e~cr"elæ&.e, Hlorn'\gCenlralsygchus. 
'53 Dr Med SrcclJllæge I hjertesygdomme og Intern medi

Cin 

. 56 Ny k()mmlJl1ls!lsk fremmarch. denne gi! ng I Ul) g<lm. ROJel 
I,lgcr derned for !,Olll Rode Korskt'ge dl SICJ\ IC II n!:arefnc 

'58 Overlæg~ p::i medlclllsk ilfdclrng.. FrcdereC:la by- og 
a m t,sY1!cllus. 

. 58 1 nJlcder ~n kamr for mllj0el I Fretkrceia mod kem iblie
fabrikkcn Sup\':rfo~ Bhvu sld<,:n forrn<:lnd Cor uen loL,~k 
naturfrcdn Ing.,kon,ilc og markcr~[ ~Ig ~o m Ivrig 
milJootbattol I medierne 

'f,0-'61 Den er gal med kommunisterne Igen Røjd dr."\f!cr rrl 
Congo mcd Rode Kors 

'67 J lluen koolllkl med Stmdhcdss\yrd.sen, som Ikke vrt tdJ;,dc 
Rølel <It bcnY\l(; ;;phnlcrnye dl~lys.:ilppa riller liden ncfro 
I (Irisk cks per I L~C Han gar del nat url igvl s a ti igcvc l 

'84 Det f(,~te ar 6 hrH\g I Afghiinlsrlln som ud~endl ng (or Den 
Dnn~b~ A(~h;lJ)istl\n Komite, ,om han selv er med td :\1 or· 
rette Arsag') SovJclkom munlsterne~ lIIV,)SIOn, sd v()If:elIg. 

Gift ~Idell ~lutJlctlden. Irt bom 

-Jeg/ik he.\kea pa Q/loge dellnener lykkesmededr~::Jlf:CJJ" hver 
og holde haTLS l1m,e ,nd III Jivel Mali l1nasresnedc: Ik~ deltgaHg 

og Jll1n skuJle Jrl1l'cj)emcl mOlldJeme Jeg hold! jåSI ml! nsJr./Jn hy· 
lelle og skreg Dg snollede og gjorde ved. og pro(essonn hI1n jtJm

redejtJ og skældre ud Den sll1gs gav narkonrakt ul paJienrf.f1I,,1 

R~jels revolutionære bevæge~ ~ r iuag skulle ~mpe IO! eo 
bedre patientbehandllJlg l det danske sygehu$væsen. Den lor
voksede admilllSlralJOncn sInlUe stækkes, maglen på sygehu
!<e.ne skulle \!Ibagt: til lægerne. og lægerne skulle finde t ri nage 
Ir! ~;;ldcI 

Dr. fiNS/f mm) flJ! som lugt. det el JO p'!flenlerne:!> II/hd 17 
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ADRESSELISTE 

D31lslle Stodenteno; RokluD _ Suandværlgel 55 .2100 København ø 
Postgiro 500 304 66 . Kootortld onsdag og IOOSGag kl . 16 - W 

TelefOll (køkken og ~on1Of) 39 29 63 26 
MEDLEMSTELErON (gan.)erObe og bådhltlt .)1 HI 56 11 

FOfmand 

HenIlIng Rasmussen 
NOlmasve , 14 
2000 Frederiksberg 
36464761 

Kapron;ngscM' 

Jens Chr Pørnekl 
0sterbfogade BaF,st 
2100 København ø 
31380997 

Langtursrochef: 

Jens R~uner 
GammeUoftsgade 6 
1355 København K 
33918997 

Mogens Haul 
Suandvællget 55 
2 HIQ København ø 
39298499 

KOnlllk /pers. Mi" : 

La, s B KIPstensen 
Til 31.428.456 

Foummd: 

Ronatd Clausen 
E r'lgeJsbOI!lvej 44 
2800 Lyngby 
"5885886 

Johan FJ)'dendahl 
Engbakken 27 
2830 VIr\Jm 
45 6s 86 05 

Materie/forv.ller : 

Sølen Lars~n 
Datsttøgel 85 2 ml 
2860 Søborg 
31677443 

Kontingentlc ,U$~rer: 

Kun slut!thge henw 
DSR , SIrandvængel 55 
2100 København ø 
Alt Konllngentkass 

Svsanr.e Agel snap 
H C 0rSledsvej S3 
1879 frdbrg C 
35368805 

ORtENTERINGSSEKTIONEN 

KII$S,r,,: Sekretæ r: 

N,s C J SChm'dt Johan Frydendahl 
Hvedevet 14 SI. Engbakken 2l 
2700 Brøl'l';hol 2830 VilUm 
3128 4871 45858605 

Sekre tær; 

Thomas Krumholt 
Cilfl Joh,lns Gilde 5,4 Iv 
2 100 København ø 
35264648 

Instruktionsroc /le" 

Karen Brems Føyn 
Valbylangg 108,1 Ih 
2500 Valby 
36 457324 

(vakant) 

Mot;onsrochef __ 

Cillsten RudOlph 
BOlgbjelgsvej 58 1 Ih 
2450 København SV 
33256337 

Klljak roc hef: 

Dorthe Banets 
Hjelmsgade 2. 2.1" 
2100 København ø 
39274882 

• PR·arbejde: 

Jacob Nordby 
Søpas,>agen 18 
2100 Østerbro 
35373173 

'" 



5/10 
8/10 

12/10 
H/IO 
19/10 
26/10 
2/11 
9/11 

23/11 
21/12 

Tilmelding: 

Gåsehusløb' 

Øvrige løb: 

Orienteringsløb 1997 

B 

D-sta,Eet.-nat 
6. Div. 
Gågehug 
B 

.SkQY 

Skjoldenæsholm 
E>arum Lillevang 
Præstevang 
Ravnshol t 
Tisvilde Hegn 

DSR-Klubmester Gribskov Vest 
Gåsehug Ravnsholt 
Jættemil 
Gåsehus 
Julekispus 

Gribskov Nødebo 
Ravnsholt 
Ravnshol t 

Arrangø:: 

Hvalsø OK 
Kildeholm OK 
OK øst 
••• DSR ••• 
Tlsvilde Hegn 
Lyngby OK 
*.* DSR 
OK 7J 

DSR 
*** DSR 

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

tlf 38176252 (arb. J 

(14 dage tør) 

Johan E>rydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 45 85 86 05 (privJ 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 10 • NOV EMBER 1997 • 65. ARG . 

1997 blev el/ubellJr for DSR's kaproere 
På billedel ses Karsten Melsen og Anna Hef/eberg, 

to of klubbens s/lccesnge Mproere (FOfO MelIe BaCher) 
Læs al/tiderne om kapronings/numfeme mde Ib ladel 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Aktlvdetskalende(' 

"Nostalgiweekend" vlRoMld Clausen 

"Gene r al forsam II n9" 

., Forslag til generalforsamlingen" 

"Hold Udi" vJOverstyrmanclell 

"Roernes Motionsløb' vlo-sekltcl1en 

"The Cullure Club" vJKulturudvalget 

"MoIIonsudvalget arrangerer vl"alien" vlMotlons<.,dvalgel 

"25 år som formand for DSR's Orlenterlngsseldlon" vILars Bundesen 

"KaJal{rolllng vl"teren 1997198" vi Kalakudvalge~ 

'En forrygende sæson ror DSR's kaproere" vlMelte Bacher 

'OSR's lunlorafdehng" vlMeHe 8acher , 

"8esryrelsens beretnll\ger for 1997", .. 

'Stær~1 InlernatlOllal! efterår fOl DSR" vlMette Bacher 

"DSR slærl([ roende ved LUlern-regatlaen" vlJakum Paulsen 

'KlubMesterskaber 1997" v/Peder Juhl Madsen 

"En sæson med "skum lor ocven'" vI8nlla, Mia, Mette og Karen. 

"Oe magiske blå band ,,/Peter Viuf Johansen 

'Tour de Gudena" vMJIMle WNoarg og Bjarne Smedegaard 

'Rotøjl" v/Dorthe Bartels 

"Adresseliste m v" 

3 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

2) 

23 

25 

29 

30 

31 

)) 

35 

JNDMELDELSE: sker ve-d alLJdlylde og Indbetale Indmeldelsesgirokort Delte forefindes. pa konlorels dør I både" 
hallen Indbetalingen dækker de ::\ første maneders. kontingent Nye er velkcmne til 2 gratIS pr0vegange I 
klubben, Inden l(jdmeldel~e skat finde sted 

KONTINGENT; opkræves kvartalsvls.t fcrud via 9"0 Ved oversklJdelse af betatlngsfnsl pålægges et gebyr på 25 
kr pr rykker HVIS rykker krvd~er forsinket Indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret VII blive 
opkrævet det følgende kvartal 

UDMELDELSE; Kaj) ske gældende fra 1/1, 114, 117 og 1/10 og skal være DSR I hænde med mmdst 3 dages 
varsel Gyldig udmeldelse foretages ved al Indbelale el gllokort på nøJagl19 kr. 3,00 til DSR's glrokonlo nr 500 
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn ~9 adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder 
(belah~)gsdelef"1) Glrokotlet el dokumentation for. al udmeldelse har fundet rettidigt sled og man bør I egen Inte
resse gemme glfokvltiellngen Kontlngenlopkrævnlngskortene kan Ikke anvendes til udmeldelse, Idet 
meddelelser Ikke kan anføres p~ disse 

08S I JKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og konllngenlpl19'19, Indlil gyldIg 
udrr1eldelse har fundet sted, uanset om OSR's faCiliteter og akllvlleler benyttes EksklUSion VII først finde sted 
ved en restance svarende III Y, - 1 ~rs kontingent og restancen VII om nødvendigt blive Inddraget ved I()casso 
Alle omkostninger I forbindelse hermed betales af skyldneren 



Forslag til lovændring på DSR's generalforsamling 1997 

Igennem en længere årrække hM DSRs bes(yrelse: hMt en rcpræ~en!<lnt fr<l kajakudvCllgelltldsupplelel som 
k~IJk ro.:,hef tndslIpplenngen " ,M tænkt son\ el tOlsøg på ilt se, om kajakafdelingen ville vokse sig SlOl nok td <lI 

bel'etllge en egentlIg besryrelscspoSL Da bestyrelsen mener, at delte er tllfældct, foreslal vi følgellde ændring; 
d<'lgsordenen 101' generalforsamllllbcn, 

Imellem punkl IO og I I (henholds\'Ts valg af langlllsrochet og rniHel ielforvaltcr) Indskyde.'. punktet '"alg af 
k<'ljakrochef' Gcneralfors:lmllngen vil s.illedes fa 16 punkter 1 SI.:del for de nuværende 15 

Forslag til generalforsamlingen DSR den 21. november J997 

Følgende forsilIg onskes lilgel op ullder punkt 14 i forbIIldeI se med general(orsi1l11lingen 1 DSR de11 2! lIovembel 

1997 

Bådværrlet~ regnskab udskille, (r4 regnskabet (or roklubben, s!ilcdes at der fTemover rmdes 2 regll skrtbcr, el der 

Alene vedrører b.:idværftet og et der ~'edrør<!r klubbens øvnge ak(lvltetel, pJ den made ""Il \'1 I~ kend~k;th td, hVrld 

det kostel'.lt have fastansatte (;tg(olk td at veci Ilgehold~ henhold"" I~ "motlonsmdteriellet" pil Stri1.lldvænget og 

kaproningsmatenellet \'ed Bagsværd, sllmt hvilken type 1l1i1tene] det er, der er ressollrcdrævende l-Ierl1l kOITll1\er, 

~t vi tnr kendskab til, hvad det kosler for værnel at bygge nye bade, og fodr ;lIfornlJtlOl1 om., hvorVidt væd"tcr er 
kOllkllrrellced ygt igt i forhold ti] andre værfter 

Forslaget begrtIlldcs ll1ed, al det for el mC:llIgt medlem er gill1ske umuligt at gennemskue, hvad VI e:,;entllg: far fo\ 
de kontlngentpellge, S0111 går lil bådv;crflet At drive el b;\dværft el efter min opfJ.llelse ikke ell norrnill <iktl\'ltcl ; 

en rok hl b. og dedor bor regnskabet fOl' værlict IJd ~ ~ i Iles il fk lubbclls regnsbb 

Sidste ';'1' skete der en kontmgentstiglling, Så vidt jeg huskel vedtoges fodløjeisen bl il IIled dell begnlrlde bc, ilt der 

skulle ",n~æt/e~ yderlige-re Mbejdski'af1 på bAdværftet til bådbygIlIng og bildvedligeholdtIse, Mig bekendt h>ll' vi I 

ih an01me, 2 mand på bådvrt.rftet , hvoraf den elle dog har været halvdags, hv;:, op~7IVel alene hu være! 

bådbygl\ing og b<idvedligehoJdelse 

Imidlertid vil cnhver ved selv~yn kUllllC konSlatere, ,It det blid projekI som klInne beskues i bildv;t:rflel ved 
standerhejsntngen, ston sel Ikke er kommet Iæ.ngere, elld del var i mariS måned 

Si'llnl1dig 11711 b!ldmateriellel, og her taler Jeg ~un 001 materiellet på Strandvællgcl - for det er alene net, Jcg Ilu 
~et1dskab til - v:eret i den dålllgsle $(;Jnd I dCmle sæson 1 {orhold td de foregaende 7 ill jeg Cl kommel I kl ubbcn. 

KOlTlblllCres dctle med, ilt materiel(orv;tlleren og andre omkring hilm har yder en Slor indsat s med vedlIgeholdelsen 
af bådparkelI , begYI\der Jeg i'Illll1dre mig over, hvad del egentlig er, pengeIIe til biidværftct f/II Id Er del lil 

vedligeholdelse afkapronmgsrnateriellct eller hvad? Er dCI gamle både, som koster uforholdsmæssigt meget I 

vedllgeholdc:lse ? 

Dc! er i dette lys, mit (orslag skal !>c~ 0111 en form for "jntern afregning" og, en opdeling ar rcgnskilbet I Io , 

Jeg h<iber scJvføl gelig på en salGS stillmgtagen III forslaget (ra bestyrelsens -"Ide, 



Generalforsamling i DSR 
afholdes 

fredag d. 21. november kl. 20.00 DSR 

l dagsordenen er beslyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv ~ngivel. Forslag kan imidlertid 
stilles af ethvert stcmmeberclliget med km. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest JO dage før 
genera I forsaml ingen. 

Dagsonjen ifolgc DSR's love: 

I) Aflæggelse af beretning 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Fastlæggelse af kontingent for det følgende ~r 

3) V~lg af formand: Henning Rasmussen 

~) Valg af kasserer: Johan Frydendahl 

S) V~lg af sekretær: Thomas Krumholt 

6) Valg af materielforvalter Søren Larsen 

7) Valg af kaproningschef: Jokum Poulsen 

8) Valg ilf instrukt ionsfochcf: Jesper Petersen 

9) Villg afmotionsrochef: Cilrste" Rudolph 

IO) Valg af langtursrochef: .lens Reimer 

II) Valg ilf husforvalter · Mogens Haut 

12) Valg af to revisorer 

13) Valg af repræsentanter til DFfR 

14) Særlige forslag 

15) EvL 

Til poslen som instruktionsrochef opstiller desuden O{/VId AkKennu. Der bliver således kampvalg om 
denne posL 



~. -. ~;' fÆ: Aktiyjtetskalen~997 
Søndag 16. nov. V .nsmagnings.a ften kl . 1900 ! 
Fredag 21 nov. Gen~ralforsamling kl. 20,00 ' 

'"""" 22. nov. Noslalgiweekend (O-sektionen) 

løråag 13 "e Julefrokost kI 19.00 

0"""' li 'oe Nytårsfest ~ " 

Nostalgi-weekend 

r J997 er del 25 år siden, vi fik det wrsle o -kort over Ravn,hol! Skov r november 1997 er det 25 Ar 
siden o -se!wonens medlemmer va~le m.ig I ri formand for lørsle gang (lieS ;nler"'ewel med Ron<lld 
.mde/'Ieds J blader, red). 

Lørdag d 22 . No,'cmber Ia~er jeg derfor el løb, hvor der løbes p~ del kan, -"om var heil ny! j 1972 
Der er naturligvis ske~ 1trodrln~er i skoven siden da: 

Nogle træer er væltet 
Nogle Hæer er bJevet fældet 
Andre træer er vok~t op 
Nogle w;je er anlagt 
Nogle stier er forsvundet 
Andre stier <:r blevet tråd r 

Del bliver altså et spørgsmål om al eliminere de ling, der er ændret, og anvende de ling, som er 
uæJldret. Jeg vil pointere, at banerne og p0,I",ne er ,die. Der er ikke spekuleret I unøjagtighcdeme. 
Banerne vil være ca. 7 km og 4 km lange. Dcr vil \I~re stan fra klokken )),0. 

Om aftenen atTi\1lge res spisning, og VI hygger os, som vr h~gger os, WOl vi gjorde for de mange ar 
siden. 
Senere vi) de r være e t lille nat10b Medbring derfor lygte . Holdløb vil være tilladt. Nogle vil m.hke 
"v~nl.dll<: i G;"s<:hus<:l. 

Da kortene lIllenel skal produceres, er del .. ,ødvendigl med tilmelding Del er også nødvendigl med 
tilmelding lil spisrtingen. Tilmeldingen skal ske pi list" i klubben dkr på teleron til Rona ld (45 88 58 
86) senest d. 14. november. 

J 

Sølldag d . 23 . rlo\lember vi) der v;~re baner wm særl\lanhgt !ned srart mellem kl 10(,(; og 1200
• og del vij 

være på de normale kort 

Ronald CI,msen (formand for orienlfTmgHeluionen) 

------~~----~~ 
Nyhed i DSR: Mor & barn-gymnastik. 

Se nærmere s. 6 

- -------, 



Hold Ud! 
Vi ved godt, det er hårdt, men efter DSR's ordinære generalforsamling følger den rigtige 
gc:neralforsamling. Forsamlingen med indhold og forsamlingen, som både er lovgivende, dømmende og 
udøvende. HV A ' sj'r I så?'! - Knib ballerne sammen, hold ud og gå direkte fra DSR's ordinære 
generalforsamling til ind til Styrmandslaugets generaljorsamling. Det koster jo kun en !lad 20'er for hele 
næste sæson, og så fiI.r du oven i købet en grøn sodavand samt rabat ved julefrokosten. 

Simpelthen: Gå ikke glip af traditionerne. Kom og se det nye styrmandslaug (som jo nok viJ få svært ved at 
overgå os) og kom og se Overstyrmanden læse højt af et politisk korrekt eventyr. 
Mød op umiddelbart efter DSR' s ordinære generalforsamJing fredag d. 21. november. Det er slet tkke 
farligt. 

På styrmands laugels vegne 

Overstyrmanden 

(P.S.: Stynnands lauget, det er os med "Styrmandslaugets generalforsamling", Julefrokosten" og "Blåt øje" 
Husk nu julefrokosten lordlIg d. 13. december 1997, og den bli'r heller ikke kedelig denne gang!) 

Nyt aktivitetstilbud i DSR: Mor & barn-gymnastik 

Som et nyt (og længe ventet) tilbud til småbørnsfamilierne i klubben tilbydes nu mor- & 
barn-gymnastik . 

Aktiviteten foregår hver anden søndag kl. 14-15. 

Start d. 16. november (og fremover hver søndag i de lige uger). 

Gymnastikken henvender sig til mindre børn fra 2 år og opefter. 

Instruktør: Birgitte Dath 

Nærmere oplysninger på opslagstavlen 

(Redaktøren har fået oplyst, at fædrene ogsa gerne må være med) 
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Roernes Motionsløb 1997 

Indbydelse til Roernes Motionsløb 1997 

Lørdag den 6. december fra Bagsværd Rostadion 

Løbet afholdes for 27. gang og i år med DSR som arrangør. Den ind1vidu
elle konkurrence er åben for alle, holdkonkurrencen er kun for roere 

)1 Stan 
tider: Klasser, Præmier: 

I' 

11 ].30 1) 3 km for piger (ikke fyldt 18 år) ) første og J-mands hold 

13.35 2) 6 km for drenge (ikke fylde 18 år) :3 første og J-mands hold 

13.40 3) 6 km for kv~nder ) første og :3 -mands hold 

13.40 4 ) 6 km for old girls (fyldt 35 år) 3 første 

Lu.50 S) 12 km for mænd .3 første og J-mands hold 

13.50 6) 12 km for old bays (fyldt. 35 år) .3 første 

13.55 7) 6 km for mænd .3 første 
I 

13 .55 B) ti km for old bays (fyldt 35 år) l .3 første 

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

Præmieuddeling .. : De 1ndividuelle præmier og holdpræmierne uddeles 
umiddelbare efter løbet. 

Omklædning, bad.: på Rostadion for enden af Skovalleen l Bagsværd. 

Startkort ....... : Udleveres på Rostadion på løbsdagen fra kl. 12.00 
mod forevisning af girokv~ttering. 

Tilmelding ...... : Skriftlig (helst klubvis) med deltagernavne og 
klasser sendes e)l: 

Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 
2800 Lyngby Tlf. 45 aa 58 86 

og skal være fremme mandag den l dee kl 18 PO 
Deltagerafgifteo på 35,- kr. pr. løber betales 
samtid~g på glro 500 34 66, DSR, 2100 Kbh ø, 
eller check vedlægges. 
Tilmelding på løbsdagen er mulig mod 5,- kr. ekstra 
1 startafgift. 

I 

I 

II 



The CuIture Clu b 

- så er vi på banen! 

Efter en vellykket, omend stormomsust, debut udi Kulturnatten har 
Kulturudvalget fået luft under vingerne og er sprængryldt med gode 
ideer til spændende arrangementer her i vintermånederne. Foreløbig 
ser programmet ud som nedenfor med forbehold for ændringer: 

November: 
Søndag d. 2/11: Hubertusjagt, frokost, evt. søndagsmad i DSR. 
Søndag d. 23/1 l: Besøg på Thorvaldsens Museum, evl. m/gu ide. 

December: 
Fredag d. 5/12: Julehygge i DSR m/klippe-klistre, gløgg, æbleskiver. 
Søndag d. 7/12: Julemarked (evl. Christiania, Tivoli el. Forum). 

Januar: 
Crazy Christmas Cabaret - endnu ingen dato. 
Den Kgl. Afstøbningssamling - endnu ingen dato. 

Tilmeldingslister til ovenstående vil blive hængt op i Slyngelstuen. 

Desuden vil vi efter nytår foreslå arrangementer såsom: 

Opera eller ballet på Det Kgl. Teater 
Teater (f.eks. Dr. Dante's Aveny, Mungo Park) 
Kirkekoncerter (Gospel, Mozarts Requiem) 
Museumsbesøg, rundvisninger 
osv., osv., osv. 

HOLD ØJE MED OPSLAG I SLYNGELSTUEN! 

Hilsen Kulturudvalget 



Søndag d. 16. nov. klo 1900 

h\'M vintirm,,~r 

J Fratelli 

vtl kornme og pr3:semert Cl udvalg IIf dere~ vmt fra nm råder ne: 

Triniliono, PiemOnle & Vene lO. 

Pris: 50 kr. lil vin 

Bi/leller kGbcS I baren· der vII være dellagclbegf3::IISnlllg 

Yderligere omlysnlllger vII fremgll af programmel I Slyngelstuen. 

MOIUlrfslldvalgef 

, 



25 å r som formand for DSR's Orienteringssektion 

Ron:1ld CIIIII~CI\ klin? o(lvCOlhCr ICJ ' c :!S· 
j,siubl1.xum )Um thrm.lnd for Orlcnle
rillgsse klio llcll , DSR ROllnld 0 .... (';11 \18. posten 
i l'orå 'CI 1~72 ved der) di'lvltlcnde forlll,111d. 
Kel l IbllWf\m s (Iod. og 1()fhJUe pj pO~lcn 
dkr Stntlll fo: samli ogc ll i O-~ek1l0ncll , 
november ,<In. "Så del Cr fa~li~k 25 ~r ~ jdcn 

10' '>1('; genv,llg", )Onl I~ on<l l d ~Iger 

Ronald S1:Jl1cdc I OSR ) 1906 og roede 
kaprorllng nogle ilr meu Cl fi remold. I er· 
kendelse af, 3\ han Ikke kunne nå al blive 
blJndt de ... lIc, bcd~IC . Ilg f''lfd, Stemnmgen I 

~ ~prOfllnIlSd fdc l l ngen dengang Ikke '"ilr ~å 

god. droppede han kaprorli ngcn og "'~ f 

dercfu:r seullcrmstrul..tor I Jluglc ar 

1 1967 Vii I Ronald sl;erk l 1,1I'ol"cr(1 i at 
arrangere OSR '~ tOO.årsJubllæurn ; cl en· 
gagemcnt, dtr kOStede Iloglc ekS,II11COCT og 
.1cTrncd.:( ta ta st udlcdr prl lngcn;IJTSludlcl. 

Ronofd Clausen 
(Idrlog/olo LB) 

Da der den~lng Ikke 'Jr oog,'( (lel hed 
motion-'-, (mOl'lonSrolllng ~ar IHJprægel 

bY!!!!~forllng ) ~Byndle han ~ l lobe OTlCll t(
ring<,ILIb (or , tadl ,~ ~t r~ sved p.i p3mlc::n eller 
Oll være hDldt op SI)m kapIocr 

I)SR'~ 0-5e\...t;00 ~ llficdc~ 14 noycmocr 
1940 '"ldrT navnel Ski!.ekllonen . Ol ICII Ronald 
oplyser. ~l Jlleleo:le fra ~l,Hle' "~ r O-Ioh nCI 

dCllg;lOg var nO&~1 nyt, hoycl l a~ t IYllcl c n, da 
~ kifofc t h, rhJemmc jo er nog~ t lIp~ lidcl ig l 

O·~ekl1onell er en seh"~ I!.:mJlg lorCll lrlg. Il-.cd 
ege ... bcsty,elsc, der cr u:tlhxllglJ!. ~f OSR · .. 
bestyrelse Da (Oflnjl el med lurClll n.!!en er al 

Sk;lbe IntCI e<;~.: lor 0·101' Inden for DSR. cr 
del dtlg kun DSR·!l1.:dlcmmcr lier kan v~re 
Illed l O-\ckl ionen 

Ciåsehu$Cl I ,~r !> Iden 1 94~ værct ,ammcn om 
Orlent eting.~sekllonen~ akllvlIele r Da 
Rona ld hcgyndle 31 InllC o' 11'11:>. Ill lldte m,," 
olk op lurdag og hJvdc en hyg!;.:"!! alien 
med ,wernalni llg I hu ~et ((IT O-Iobel ~"ndag 

Som del kun læses nndc($ICds , blnnel er del 
og~!1 25 ~ I ~ i d e n . dl ma n n~ dc for,le IIg!!ge 
1)1 ienlCrlllgskotl ')"~r Ht,"nsllOll ~~()V . 

I ldl l!!:cle II.'t"ol)l ,ln d \cl Uf1m.:d lgcredc ~orl I"r,1 

G~T>I\3:'II~k In~tl l u l Som konsekvens af de 
manglei lde ~Or l \oh 111<1 11 en d~1 I Sverige. lilc t 
svenskerne hnvde TIgl ige v" cn l e lln <:l~ k ort 

Foruden ~t hJv~ værel fOrrni\IHJ I I)SI{', ()
\dllOfl hnr Rnnttld og~" I en ~rr~ H. e. 

f\Jng~J c l SOln reVisor I D3n~k Orien\e· 
flllgs(Ofbund Doulkn har han nere 8.1 I1g= 
~'UI1(JcI OSR'~ klllbrne<; ler.:.kab 

Otlcn'crmgs'''b 
Ronald fortz:Hcr. ~t 1I1lCre~scn fu r O·IC!b altid 
rr g~et op ~ ned I "J~bllkkct Cl der manj;C' 
der Olle kO"",le, hl lulx:ne. og mon Ikke OS!.d 
la"Hl""!ib~wcekcnden~ akl lvi tr lcr 
Gdschusct hr skabl trllCfCHC tor Q·1"b hOS 
en del ai klut>bens nye mcdtemnlc( ' 



.Kajakroning vinteren 1997/-98 

Lørdag d. 25. oktober stryges DSR's stander, 
hvilket betyder at rosæsonen er slut. 

Erfarne kajakroere kan opnå bestyrelsens tilladelse 
til at ro kajak i vinterhalvåret. 

Fra 1. oktober til 3 I. apri I s.ka1 kajakroerne ro med redningsvest. 

Aktivitetstilbud til vinterkajakroere: Havneræs om søndagen 

• d. 16.11. 

• d. 1801. 
• d 15.03. 

Sled: ARK, Islands Brygge 66 A 

Pris: Startgebyr ~o kr pr. deltager 

Tilmelding På selve dagen fru kl. 12til 12j~ 

Stilrt: KJ. I J 

Distance: 8 km eller 12 km 

OBS: Kun kajakroere med vinterrotilladelse kan deltilgc 

God lur 

Vibeke Jemsen 

II 



En forrygende sæson for DSRs kaproere 

Af Melie BOl.:her 

Vi nærmer os has1igl $Ianderstrygn,ngen og afslutningen på en forrygende sæson, sel med knpl'oernes 

øjne. Aldrig har VI m2lrkerct os så kraJtlgt som 1 ! 997 

Vores roere deltog med slor Succes ved regallaer herhjemme og i udlol,c!et. VI fik udtoget mange af 

vores kaproere ti l Verdensmesterskaber bade I ar jun iorer og seniorer, der <lI le k l.:trede opgaverne med 

bl LlVOllr 

Ved verdensme!;tcrskabcrne 1 Frankng var der mednlJcr ttl 7 danske mandskaber DSR var markeret I 

de seks (lf bådene, hvor k I ubbcn ha Ilde 7 deltageJ e på medaljeskamlerne ud il r 14 mulige I 

Kan/en Nielsen vandt for andet år I træk guld i Je!v sculler. 

Thomas Eberlog Thomos Poulsen blev verdensmestre iielV. 4-. 

Stinne Pelersen fik sølv i kvindernes dobbelt-firer 

linna HeJleber-g og Lcnc Andersson vandt sølv I Ielv 2X 

.Jeppe KO!/D! fik bronze sammen med en loer fra KR i !elv 2-

Karsten Nielsen v<Jr suveræn l Sin finale og SYI,es pI. heil uovervmdeilg. hvIlkel vi efterfølgende rik ar 
se ved DM. hvor han btlde tog sig af mesterskaberne I I X, letvægt og t~mg klasse! 
rhomas Eber! og Tl\Omas Poulsen roede en ngtig gyserfinale. hvor andre mandskaber pre::.sedc godt p~ 
til sidst Danskerne beholdt dog skindet pil næsen og korn l ål med en halv længdes forspring. 

SllfU'le Petersen skrev ro-histone i dobbell-firerløbel Klinel til skærmen sad alle de ro-interesserede 

herhjemme og habede p~, at kvindernes lunge dobbelt-firer kunne tage medalje. Men at den skulle 
bh ve a f sølv, var der 1 k ke mllllgc, der troede pn DMiskerne kunne: i k ke sl!lle noget op overf[)f I urbo
mask inell fra Tyskland, der sladig hUl masser af Ildligere DDR-roere al tage ilf. Men at "vores piger" 
gennem hele lobel Ih på ilndenplZldsen, VM en overraskelse for alle Del blev for føl slc gang ti I VM

sølv III cn dansk damedobbelt-firer. 

Anne Helleberg og Lene Andersson hLlvde gennem hele sæsonen været tæt ra toppen i forsommeren:; 
World Cupløb Men i VM-finalen s~ eJel i starten ik.ke Ild som om. at "JeTterne" kunne være med helt 
fremme I finalen. En rumænsk bad roede fra Sl..<1rl som lyn og torden og førte løbet op ti I I SOD meler 
Som rnnn ofte scr det, især hos rumænerne, kan de Ikke holde hjem, og det kunne de sandelig heller 

I kke i V M-finalen Tyskerne rik roet sig op og begyndle.at æde sig ind pil JajskagldajskaJa og hende~ 
makker. Del samme gjorde Anne og Lene Selv tyskerne m8ue op at Slå i pedillerne til sidst fat at 
kunne \lr\sle guldet fra Helleberg og Andersson 

Jeppe Kallal var også uhyggelJg tæt pft sølvet j sin finale. Som mLln ofte ser det ved 
Verdensmestersk.aber, bl iver medaljerne først fordel t ved må II I n\en. Det er spændende for I !lskuel ne. al 

overvære, spændende for roerne at \lære med 111, men mindre :\pændende for Je mandskaber, der mil se 
ell æd lej e medalje ryge over I i I el a ndet mand skab i sld$.le 0Jebll k 

VI havde endnu en båd med \ finalen ved VM. Christina Rindom og Maria Vraa val ogs;] med tli al 

skrive rollIStone ved VM-1997 For første g,lng nog~nsinde. havde Danmark et mandskab med 1 

finalen I kvinderne:\ toer uden styrmand. De to piger har først S31 .'\ig '\21mmen , bilder) l 1997, efter at 

have provel andre bådtyper j de SidSle par år Del var noget af en overraskelse, al de to kunne na sa 
l::Ingt som til en VM-finale. 
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Det ville være utopi at tro, at Christina og Maria også kunne opnå at vinde eo medalje. De m;ltte di! 
ogsii "t~ge til takke" med temteplad~en. I den efterfolgcnde b~d fra USA sad nogle piger, der mange 
gange har været p~ medaljeskamlen ved diverse vrvl og OL-arrangementer 
Fra DFfRs side h~vJe man planlagt at hylde VM-roerne I Corbllldelse med Danmarksmesterskaherne 
14 dage efter. VM-deltagerne var ikke helt tilfredse med denne losning og I al hast fik DSR sIabiet w 
stor reception på benene, hvor (amilie og venner kUIUle komme og hylde roerne for de Ilolle 
præslaiioner 
Der var fra flere Sider udlrykt undren over, at DFfR ikke sørgede for at fejre roerne I forbindelse med 
deres hjemkomst men i sledet ville rykke JITangernentet til en senere dalo Ligeledes vilr der heller ikke 
nogen ['ra DFfR ude i luthavnen for at modtage roerne, der selvfølgelig blev modlaget afklubl'o\'1Il3nd 
og enkelte i~milicmedlemmer. 

DSRs juniorafdeling 
nf t .... 'ellc: flocner 

DSR har i denne sæson h~ft fire Juniorer lil start ved de forskellige kaproninger 
Cecilie AskOI'-Chrislensen har roel junior B single-sculler med pæne resultater til følg,e. Cecilie blev p~ 
baggrund ~(resulraterne Ildragel Iii en pige dobbell-tirer, der deltog I Saltic Cup i Polen. 
N",a Smidl har i eftersommeren roet dobbelt-sculler med Solveig Hemsen Pigerne madte til start i 
iVbribo og ved DM i Soro, hvor de opnIlede nogle hæderlige placeringer Ved efterftrsk~proningen 
vandr pigerne dobbelt-scullerløbet. 
Solveig Hansen blev i lobet af sotnmeren udtaget i pigeotter til junior-VM, der blev a (viklet i 
Hncwmkel, Belgien, i begyndelsen ~f august. Pigerne opn~cde en R. plads ud ar otte. 
Clous Frydendahl blev pil baggrund afnogk fine result..atcr i dobbelt-sculler SJmmen med Simon 
Jorgensen fra K VI K udlaget til VM I Hazewinkkel. Drengene roede gode indledende lab, men kom 
atdflg i nærheden af A-tinalcn. Placeringen blev en 16. plads, men da der var deres debIlI ved et VM og 
da begge rt. er junior B-roere, er der håb om flone resultater fremover 

.Iohan rrydendahl, DSRs kasserer, fruen Birgitte og sønnen Svend drog i nogle da~e It! Hazewlnkel lor 
at følge CI~us og Simon i dohbelt-sculler. Mene Bacher "ar ligeledes med i Belgien som 
hfidtransrortør og pressemedarbejder. Sammen drog den lille nok af DSR-roere en aflen til Bmxelles 
for at se p" byen og tinde Manneken Pis, der gemmer sig i cOn lille gade I den indre hl' 
Varmen val kommel til BelgIen i den periode, hvor junior-VM fandt Sled Hele 34 grilders lumrende 
hede blev der m~tt ude ved rabanen. Det betød at arrangørerne undtagelsesvis vaigie at spare roe file for 
middilgspilusen i forbindelse med semifinalernes afvikling. I stedet blev hele programmet gennem fort 
uden pause, og derefter blev roerne sendl hjem på hotellet til klirnaantæggel. 

Henrik Hehsgaard, der t uenne sæson hM været træner for Claus FrydendalJl, var udpegel ,om 
mandsbbsleJer ved delle slævne. 

2-, kvinder 

DSR's resultater ved DM i Sorø 

Maria Vraa og Christina Rindolll, I. ptads 
Mette Mathiasen og Bianca Carslensen, 2. pLtds 
Lisbeth Marner og Annette Tornehøj, 3, plads 
Elisilbeth og Charlotte GalJch, 5. plads 



l X , dl(~nge junior A ' 

l X, piger junior 1\: 

I X, mænd letv " 

?X, mænd , 

4X-, mænd ' 

2+, inngger mænd 

lX, piger junIor A 

4-, mænd letv , 

I\amp 

IX, mænd, 

2X, kvinder lelv .· 

2-, mællJ: 

2 X, herr~r !et v .' 

4 X-, kVinder 

l .plads 

CIalIs Frydendahi, 2. plads 

Anna Hellebc:rg og Lene Andersson, 1. plLlas 

Cecilie Askov-Christcnsen. indledende placerrng 

KMslen Niel~en, l, plads 

Jokum Poulsen. S plads 

Anders Brems og, MrJds ~bllbro, I plads 

.J3L:ob Thcsandcr, SOlen Aasmlll, Anders fhcm. ... o~ Mads HZlubro, l plad~ 

Jens Christian Pømeki, Thomas KnJmholt og Eline Sigfusson. I. plads 

Nina Schmidt og Sol veig HanSen , Indledende plllcenng 

Willi DrexeL Jeppe Kollat, Thomas Poulsen og Thomns Ebert, vundet u 

Karsten NIelsen, l. plads 
Morten Tibian, lrldledende placering 

W<lllrauL Ltssau og I<cbecca Erichsen 
Lene Andersson og Anna Helleberg, l. plads 

Thomas Ebert og 'rhomas Pou isen I. plads 

Rune Gartner og EdLLJrd Domela, udgået 

Allan Væverskov og Bri<lrt Sørensen, ) plads 

Stinne Pelersen, Anni! Hdleberg, Lene J\ndclsson og Melie Mathl<lscn. 

Lisbelh Marner, M~lIe Hailsen, Anelle Tornch0J og Marta Vraa 

8 !-, mænd ' Thomas Eber1. Willi Drexel, Niels Hyldager, Ji:lcob Sander Hansen, Thomas 
Poulsen, Jeppe Kollnl, Søren Aasmul, Hc:nning Juul Hansen og cox Peler Klug Andersen, l plads 

Ovenslående <!f eL sammenkog af Melie Bachers arlikel om DM i Sorø, SOm vi pga. pladsmangel hal 
V.ille,llkkl! al bnn!!.e I sin fulue udslræknine, I delle nurtlmCJ afDSR-bladel Mere omlale og btllt::der I 

næste nr, af blildel. 

RedCJkllonen 
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Klunli\"el er megt:t athiL'11gigt;l[ ul vores 1,.(Jl,.kcn tUI1~l"rcr. Iler har \1 h<lll IlInIIi!,! gbcJc "t 
Jyth:S inuSJh i del d<lglige. MiJd<lgJiser.eringen lungercr og blin-r da ngs;ll1ittigt hen~ Ud. 

[kr har i de ~cnes\e;ir værel mcgcn deh<!1 um k"kkcnds ug specielt Iwl,.l,.cne[~ "kOnilm1. V, 
afholJt rll oplorJring en allen i rchruar. Il\'or inlne,,;cr.:de mculcmmer kunne k,llllllle. 
g~nl1cmg,\ Ii.,,"kenel'i TC!!ns"aber ol! ved ,elv~)n d:mnc ~ig cl billede af ~illlilh"nen. 

Jeg ~kal ikke her 1{1r.;o~c <Il blldc no!!cn ind.;ll knk"endrih i DS!{ er cn h'ITcmin!!. Jer harc 
lilnænnc!se.~vis kUli hidm)!e D\lSitl\11111,.Iuhhen~ I,l;.ol1omi. I lu:rlim~,d.l,.ukkenel kll~let ~l~ 
pengc. Vi kM ... ii enlcn \·;d!!~ .. ul hi.C\I~ rrisemc til cl ni\c<.lu. 111 "T det l"r ha:rcd)gligl. 111 dkc! 
Jef Ik"c tror \ il )(;,\ne d~n tJleg~t ,lore a"tivilc!. der furegar f W I,'rsle .. "l. 1.ller \ I k,m I ,d!!.: al 
b, 'D 1C drillcll :11' kø"kcnCI ",m ~Il al de a"UvitclI:r. d!.'r IJdb~'des III lIl~dkmm~mc "g i:>ctuk 
t' Jer. klldd..:l <>\Cf Iduhhelb ,dmiIlJdi!"c drin . Vi haT\:Jlgt:tl )!"''t. "~'l ,itht~. ol-! \lln"k 
fOI1.J:(i, h~·Tr'l~·J. i1\ i~ Ikke Iler I:T 10 'cn ,:ler k. n .. I Il, ni ,1 tltU!!t, e1-:nl!c ~rl!Ufh (\1\ 
h 'llrlud 

";I\I(f~i.C .. "t1~1\ er naturligt dcn ud r.) ilftl. hH" VI brtll'cJ kluhhU-'d me~\. I tkn 1"rI'lhll~ S,~··'J,' 
h"r der været CIl mc~t't ~tor gynllhlsur..akll\ 114:1 laktl. -'\:1 har fakti\k kun .... 1:h·t lunb,:. h\"f 
der Ikke har v;eret muli~hed Ihr ~t mnthHl..:r..: ullder":r! clkr :JJ1(kn torm Iler, Iklte hd)Uer i~k~' 
Ul der ,k~c har ,ær.::t aktiv1I":!. l1\erl • .lt:11 har lig!!c11 ~tu..:d.J~~n 

Vi !<lrtslCnl'r denne :lkl1\ nd. Dcr er t<,n;t(lget mlllun: JU~ll.:ril1~el I rn,~rammel I,'r ,lcn 
kdJnllll:llde vinl\!r, IJcr ~r amlll~~rct dans hVI:r oflstlug. ri lr.r'I>glT al amlllgere lu(;..:ldr..: horn 
~mnustik "/-! u~r er ryk~cllidt rllnul ra akti\itetell. Dc! er ~nm om sommeren monster. h\ lIT 
man fil! tlr.-.d"g.'l\'.r~dag I"re~ uwr pil lintt'r;i.C~"n~n. Uctte er l'n d;irli~ lldn~ liebe af "Iuhh\!ns 
l"o.;llil..:ter. S;I ieg dlgcrne betk jer ,)\er, .. ~je ut gure ~turre hrug uf h"ldL'I1": manda!! lig <ln~dag. 
Der er lidt hcdre plads (endnu') ug ,,"kkencl tun/l.::rcr luldt ud ugså dis~e aOt:ner. 
Malcm'hitu,Llion~n i [):-;R ~r anslr~n~l. Yure håde ... ,. gamk. ner~ af d~1l1 tra l1J37. Il~ hurde 
udskilk.~ m..:u nyere malcrid. !Jer er i Je )oidslc ar gjort i!n ~tur indsal_ I'riJ Kim nll:d ,Il holde 
ucm tlydenu..:. og \'i \ille met:et /lernc h"\e indkuht nyt m<lteri~1. Nu..:( Inriggermlik'rid ikke 
n,,!!e!. man O<lfC kuber. Der..:r lange le\l·rinJ.!~tlder. du d"'1" kun byggc~ tr.:: ~I~der i Uallm;Lr". har 
dt:! I:.l[l!!c udsigter. 

Vi h<rr d<:rlbr b!.'sluuet i d..:n ii'rh,hne 'iCs,m al hcgyndc at by""c pa I)SR'~ h,ldcI ;..:rlt igen. 
Kim cr hle, et <llla~tcL sncd an~i.Ctte1sen at Ridlard. der tager ~ig "I d~n da!!hg<.: ,cu!i!!..:holdc!se 
af balknc_ og ~k<.ll uu ~(lnccntrcre cn ~tor del ar sin lill om nyh~ gnmg. 
Jeg håber megcl at "unni! pm:~cnterc den lill':;le nyhy!!nin~ fro) cgct \'xrh til dah \cd nLts!t: ar. 
stand..:rhejsning. Del bliver ~n [ireårcT'!i inrigger. S,lm 1 ~an fulge Ja:rdigg'lrc1scll af r~ ,;crllt'1 

Dette \'il dog iH.!.' værl'lilstr,dkeligl til Ul im"dchlnlllle del bdw\. Jer l'f før 11) I maleri.:!. 
hvorfor vi "g58 har hc~lilt cl ~toITe anlul htidc hllS Je cn:' !cvcmndora. lklle er b[lde toan.!r.:; 
Illriggt'rc till(1ngdi~lancckaproning Ol:! til hmgluTC og lirelirers inngg.erc til den llaglige motiun 
()gsu her regner \'i md ul de liJTSte vil lærc klar lil slanderhejsning.::n 

l)er gllTCS et stort stykke arhejdc Ira især vore un~allc med had\cdligeholdclsctl. I kr h,tr \ ;..:rel 
dehal i ~nar1 m"nge år llm h-i, itli~t arbejJe på Mdene. Dette er i store træl.. udcbh::\el. Der 
hli\ er igen i \ inler lor~llgt startet rrnj.::"ter omkring \ edligch(1ldej~e. ~\,m jC~ h,\hcr. al man.!'c 
"fjer \ il deltage i. !Jet er gennem det friliJlige arbejde_ at \ i f8r [;Ige! det sidste nok Irt:m mod 
~Il had par". der 1..<111 h;..:re den belastning. \ i IItb.cU.::r den ti,r S,i 11\ i~ <lu 1"rts<lt har 1~ ~I lil ~I ,1) 

I gudl veu!i~eh\~ldl materiel. ..:t {Hen'cj ('m i"l.c ndnp din 1I1dsa!.~ kLlIll\<.' \ iLTe 1I(1slag.~gh ende 

" 



for: at cIeIIe t.lIadeSll'-' AlUt_vwne til ftivilJJabed crstIIUøldlØftdt kamiDgenttt 
eller lnd.fiJrelIc: at fbnkeIlip rvaoøsonlnlDF. som sll&lotul ikIce er min kop ~ 
PA kaprminp6onk:a. ..... DSR ydd en fimlatiIt iDdIIlllBOQl:ll. VI .... for balvdelea af de 
mcdaijcp1IdMr; ddblevtilwd~llroøwed~ 
vandt vi tolv 1IJCIbnbber. Ncrmae om dtUe i bpmnmpdMl'ens bcråniDg. Her blot et 
hjer1cliøt tillykke med rau:1Wcme. 

FI<* resulrater bar en pris, bldc i Indtars og e1onomisk. Pi det sid8te omr&do har DSR I ... I 
... haft giede ar_l.p< .... bor ajortdot ....... for os Ol oproIholde _ ...... bøje akIi_"_"-' V;!IqoIdeo-_ .. _laltfordeo_ 
sviørmdt iI_ 8IISII, der 'YlSCI cIIInne del af J'OmD8IU. 

Alti.k~deo!_for1oJ!oe __ "_'I'I"-"'S!oJ~ .. _ 
overYIIIldcnde intt:reae fi:a.aye medlem..,. et: solidt arbrjde h de 8t:stc: udvaIa 08 eD positiv _ovuaJt. 
JeøalædermigtiJatlt .. arptil~hwr'9'ltl_flencbmcefbr. 
uddybe og debaUae_ 08 itbmindlt fiamid-. 

H,,,nlng 

Materiellet i 1997 

• Orpoindøn.afmfdJMM8kIiVJ_' prqJ~ 
• Nyby ..... .rw. 
Datf ___ daøpl_ ..... _ ....... _ .. _ 

omrtdeI bor sid", _ ,II beIydeIigI, _dm.om,~ af do ~1iI ... " 
..... ~"o1Ii_._be1e_"der .. __ loCI_p6 ... 
k .. I_' •• lI ..... _ .. __ Dot .. khrt, .... _-.. .. ondIpl 
kul .... _ øaoIlldaIt pl~o1B1.""" _c>pdmIIo....". ... afkølppe"""-- ........... -__ wd'"",,-bleY __ 'JllqtudlprqJokt_ dulm< 
..... " ,.,-. ....... for .. kon1oetproj .... lltIbokoocopt bltv __ .. 1oIivt 
_ .. _. Dø _bat aoo-Ilnt IMpndepro,,_ 

• TotaliIlandseUello af Hjalte 
• _. af .... 1Up ly ..... 1 ucMldlng af.". koncopI far l,. pi bid ... 
• Na-mc pi. alJo bAde tamt nye .kll1.o i bldhallcn 



f krt,1 kommer UCII meg..:1 .. fe in,!,at'. ~\1[n <.1I!..dl<': Ulcdl<.:mmer IUl>.:llllc t"r pa <.:c<.:n h.and ,<'~Il 

den VC:lllgclw!dcl,c. '''III . are,,'I!~'S ;llm"lu,!! 

S'1Il1 helh~u hil[ 'lI<.:dl<':ilt,a~li\ il<.:ll"n l I ')\)7 ~:tk(k \ il'rel pl,e ~d al. ,Il d min, ~ .,nl ' 

.n .. dkmma hlr \ærel ,\-n,J.;!cs ,IH" .. ·, 

:'\U clt .. r al <lcn n~e nfg.LJlis;uilln h.'T lilllt'erel cl ,ir. er uel lun!..en al \ idereud\ i~le ~lr,lI~fkn. 
d<.:n I h 'I<.:re ~ad ~i\er meulelllmer mulill:hed tilr al \;erl! <I!..livc uden al ,!..ulft: 1<I):c <.:I 

~.:I\ ta;nd'b'l imliati\' - populært 'J!!1. <Il del ~!..<l1 v;ere lelkre;tt \;en: ~I~li\ ["n Illsnin!:! er I 
hUJen: p.HI ,II ladl' prnjeklgruppemc træu"e på kluhhens mrigt: medlemmer. fx j, t: In. 

cn~dl,t.~\·n(k npga\er I igdede~ er del plan.:n ;ti rOn!sl;\ pmjc!..ler. som d<.:l vil \ ært,' 
,1\ er!..ommdlgl l\.r en mindft' gnlpre inll'res.,ert:(k III ndlim: 

"'h~~ninJt ar M,le 
(kr cr ing .. n 1\ 1\ 11Illl, II det er afg"rend.: lor ,ure" fremtidige f1\Jlericl~1tuali"n. dl \ i LI1I 

ud,,!..iltc de had,,_ dt:r dkrllJn.kn er udtjente. Ih del er helt IIrealislls~. dl de .:bi'kr.:nde 
,ærtkr ~;Ul Ic\ erc 0:1 UI,trækkdigl antal badc inden tilT en O\er;kllclig Iremlid. er VI rn:g~ nJI al 
b)&gc nve h3dc ~cI\.lklle pmjcl.:1 Cfnu 1I1d<.: i en ~od gæn)!.c og skrider fr<.:m.\d. ~,i [JSR', 
t"r..lc o)h) !101ng i mange ar kan \cntes klar i lunet af,inl<.:TCn, Der har \,erel nH;~en 
udviklings<lkli\ ild I •• rbundd ml'd projektet. ml'1 tankt:n er oji.s<I, ;lI I)SR pi' længcrc sigt
liges"m tidligeTC - ~~al \ a:n: med lil al prægc ud~ iklingen <lf romatcriellet. I krtil !..ommt:T. Ul 

det l'r forudsa1, It ,~s hJdeb) gg~'T Kim ~~ufk hrugc: ea. halvdelen af sin lld pa n~ hygnin~ 
h\ ilkct lul1L'llra har \ a:!e! IiilicIdel gcnnem hde sa:~onen 

J...a proniol/: 
Kims up)!.;!\ c:r i relation lil kaprunio!(cn l'r uht!wrt af n}bygningspwJc:ktct. V<.:dli)!.<.:hl1Idehc .. r 
~arf(lninl!sm"lt:rid har, som el \igligtlcd i ~luht.cn~ s<lmkd<.: ,lkti\iICI p<l bprllnin,!N'11lrudct. 
en meget IIIIJ prinrill"! Og ~r-æ\ er manji.c af Kim~ ft.'SSOurc<.:r 

l' rorc~i(ln ("1 hjælp lil had \'l:dli j),eholdelse 
IIMliCJlj.!dse al. al Kim nu h)'ggern)e Mde. hlc\ Richanl an~JI lil at \dl"l.'lagc 
'edlig<.:hnldclsesopga\ cr, primært j lorhindclsc med mllll(lfl~materielle1 ['l"r.;,'l\er med 
Kichanls kompetencer illden for hygning af Ir.ldili(\nclh: tr.ebilde er ~ærdeks ',lnskcli}:c al 
'!..<ltli:. og ;tns.cllebcn sk<':le fur;1 i slulningen affehruar. Ridmrd har ydel en s,crdde,,; rUl 
ind,ah, som fOr.H har baret frugt i I"bet af rOSiCs,lllen, Iknnc indsab er nu el b,crende ekm.:nt l 
~ikringen af en kvalitctshc!llnet oli- Slahi! \cdli).!eholddse af mnti\lnSmalcricl1c1 

" 



Årsberetning fra instruktionsafdelingen 

Tusind tak I Vi k1ared& det I • og VllIJord. det godt 

8omJnaaIlfJ97 \IV tony .... VIgretvar afimrendc 0BkIIIiDa'M: stnmuDIde ind l klubben. 
__ .......... _ ..... imoddo_ ... ""_"" ... _ 
~ ... vi __ ualml ...... &I ..... Imod ........ _.lbrdoerbl .... ; 
DS1\. ·Og" ..... _ ...... _ .. dct· .. _~. aeplivkridk. 

Lod .... Udi p11a11 .... Ea burIi.aen __ aar_ pverllll ...... , 

291_"'_1'1_ 
231 bor ""' ........ 
1'lZ ''-Il0l • 
. _--'-----
... .: __ ._bor_il<kcllol....r 

• 

Vi.1IIo _ ..... lJeiIfia\Ijo .... .t_ .. IiH;avio .......... _ ... 
_øoklll. ....... _.~ __ lu ..... "'''"'bdpl _ __ ._ ....... _ ....... _,_Moqe __ 
..."....,..... ........... _""_ ..... ~Iw.I ...... __ .......... _ .. _-."'-1<'# -_ ... - ........... .. ,., ....... __ iIt 

MI/I .. ~ ............ _--- DSRbor_ dy&l!8os)9riliD-
............ - .. ....,.... .. I;oqe .... 

Da-hor ___ ........ __ lItdOa_aod'IIOk7H_1I< 
.. ___ SbI"" ...... , ... ., ___ Puapnr~ 
___ tbl .... p1 ........ or.poIiliol:. ....... -.AnD...-bor _ .......... ".i_ror __ flullildOa_~Det 
....., .... 36dog_ ............... di ... L .... ... ...... ,.,.. ................... ..... 



umhkldh:m: porgsmålm ~ dCr~'T V uc "m ]".\rllnanlallel '~al mind ~e" dier ,)nI ka!la(!h:l~', 
kan I • 

19'1~ hle\ 11\" 1""1 l)nnami 1It,:,lnl]"li"n":ll hk\ :endret. Vi hCil~nJl"'lIl Ixn]".: i n~c .)~ 
• 1.nl • .: h.LIL .. T Ilet nyc ]"UII .. cf'! ,]" •. 1 der .Lrhcjde.' \iJlTe på. Il)! hcldi~\l' har Ikre..ll 

]"Iuhb_.\~ d) gtLge rnstnr]"h'r.:r LIlu\illl'=ll;lI delta~c hen. 

'>IUllo.:hgl en ,h'T a]" lil all..: Uuhbcn~ in lru~t"rcr. IIhtru]"I;,>LhUd\;Il1!el lig ]"anin~m, for;i.n:1 
der gi!.. tfiL 

11I.lnr"Ullnirl1~hcr Kar"/1 Bn m.\ h'l'n 

Årsberetning for DS R's motionsafdeling 

I {hor l'n lidL umlumkt ~Ian på ,\rcl. h\l)l det hh:\ ""d\ endigl pa cULra"n.lirr,cr \ i, al I a:llIe en 
n) rnutiun'rt>o.:hel. fordi den lidli)!~re ..If JUhlllJ:" i~.: årsa;:..:r tIlåUe .LI~ l i ulld.: ""m .'l<Jelin~"'1l 
~ndl i gang med ~in~ a]"li, ilc:h;r. 

I ,klll,lli\!.: filr.lr lålllc li ~·l.h·allen In' hlhk hus ]"..lJ\lfll Rnl..luh lil en lur p;\ I url"k·lI. I kt 
n csl~ urfaJl!!em..:nt \ ilr (l~så en liltlag\.'\cndendc hc)!i\ enhed - nemlig dcl .'rJl)!~ mild .. · mdkm 
n,khLhhcmc r1 ()rc~und~ k} ten i '>lnll]"m;lnnparlen. \'e.lrd \ ar uheldi)!\ i~ i],,]..e med (), i ~r, 
lig elter Cll '..1,1 Lur Itl S]..m ,hu\ .. -lI ha, n. hlc\ det besluttet at t3~e hiem ,I~ n~ de \ or~'~ mad 
llubhu cl så sd,olll s]"ulTel,en ,ar h,r fi~ \i alJi)!c\cI en h)g~cligd,l~ i !,elles ,ar11\;cr 

San]"thans allcII med etierfl.lh:ende n'lImg lil flellevue \'ar n)!~a en Illuli!-,hed i ,II I lIcl 
I,dk,p:nllnln~ fIIcJe ct Il"r h:indfulde hfuk lillkile\'\JI.:: tor al II) de ,\ret, ul1d~rhl,ldl1inl.! ,Ig nal. 
!kr \af 1'11'0;1 I år .. ,xiI meJ "åde Silla UK slore hM.: i landct ud Illr Iklle\1h.'. LIg M~ rm;l:ndcllc 
tik ri. mulighed lor <il \ i~e d.:n:i kunnen 
\l..1ll~ kin ... ,un.·lIc er..:1l lIilIliti"n i 1)'>1{ . Scl'lllll {\ph~kningcn i]"],,e i ar L]"k har \;a:n., så ~h'" 
-;.om I d~ f"ro.;!;OL>.:nJc. har dcr \a:n:1 m,\n~'s]"in'nlning mcd ener1i)lg~'tlde I .Lml ~UI'P" ~ luh"'-'tl 
lIenll ,]...11 tid d<l~ liltiljCS il.I h-Jret 1II..1,ke ikke hM "cret det hcd,te 

t Il'tkn~hL,r" R,,~tuh 100nl..: '" bM~'lil en IlIrp:l 1 ,mm , ... l)len \:lr uheldd uJ,· .; mrnullcr~~lcr 
Ir.Ila;f!I1ingeJl ~t.)(j regnen ncd i \{,ne- men '1111l .I:)!II' merc \Jlhl..: \1 iH.c 1II,.de' I' ,ul ,'neTe 
pol J.11.!,·n I~ neJe det op, o~ \ i li~ lIu)!le h~ !;!:.eligc timer I smuk]"c "lll1.li'cl er. 

R,,\.lgt(lrdnill~'en ],,'1111 "p ui-' st.:l rra mcdin maj. h,,'r \ nn:, II}I' k.miu<..'r hel!'\ lu.!,r al m.;ldc SI.' 
Ira !Il Il'\lllll",en. ()m~ring ~ Illcdlcmmer (o.S 0" :lr kluhhcn. nwdkrnnrcr, kUli 1, ,,\.:rsku .. ", 
a!s;t;ue "11 hall' time lil denne ..I}..I;' ite\. M"liuns;lld~lin~'~n vil h~nncJ 1..I}..]"c /n, .J~"Te 
Uph:l],,:lin~ lig \ 11 ~al11tidi)l "Ih]"e .It de "Il :lIldn' akti\c medkmmlT i 11 II ilæsl~' r \ II hJæ1fIC 
Ill.:d al all i]" Ic de eirka ~/l n'~al!ter på ~'n ,a; lllll 

C 'nr .. n Rudolph 

'" 

, . 

• 





Beretning fra kajakrochefen for 1997 

I sommeren 1997 IH.lT der \ :crd mange akti, ilder· uog j\..j.,x a nMllge ,om I 1\196 

Akthitdcnll' ~tnrtcde mc{L ;11 alk dl:" .1\.t;H ilNruk!PTCr Ira :\n:1 Il/W. hlc\ indbudt til ~'n 

under- hnings.,c~m;c omkring træning og lra:ningspnncippcr \ .. 'ti I)emill.: l.ilknhm.t 

[marts hlev <llle I..ajakrCH.'"fl.' indhudt til al ddtag\: i en h:.\d\..larg!.'ring\Jag. 11\ ;11..0:11 der tlgSil hle, 
,dhuldll'n uf i oklnht:r måned. 

Ihr har \.cr':l ulf(lll~ slelT mteresse tur bc~~nderinstru\..ll(1n i \""pl Der !..om nwrc end III! 
hJl1ll.'ldill!lcr! I kt Ocl}dcr II ,let 11) ~"'Ic ffi.:dlem. 5(>m bar r.,<.:l 1;lbelll! llli.I\..H\~trU"I;, ,n. \, rto:uc 
i 1'1')4. 

Jn,lruldu)!ll:n ,kulk \XI\: l'1rqt.ld ved.H ha\c J ugd.ur'><:T_ hH)T allc skulle ha\c lad en ide 
om. I\\ao del \il ~igc aL ro ",Iiu\.. Sl!l1l1 al mam'\n:n: J.ajakkenomkring. 
Ikrcller \ar der {lptilt!ffiinpin~lruldlun h\er nn.~da>l: ~ilmt h\er anden ~,mdag, hH"f tIlIIde! hlt:\ 
delt i \O, et hurtigt huld 1I~ Sd et hold, der halde bru", for nn:re sikkerlU!d Ddle 1)\.J .. ed<"s 
(k~\ ,l"lTe ikke helt eller hen~il!'en. Ja der h"r rniln!!lcl in_"ruklurcr i h'hel <tr sommer,'!l. 

SOllllllerl'n IllQ7 har lærel pr.cget aL al der ikk~ har \ærel et lil~lr.dJ .. ehl!' illllal irhtruk1.nrw pil 
lille da)!em:. Ikr har desHl:lTe \(1:1"\:\ en lkl ~kader hbndl (h: lidlil!cTC mc)!el aktiH~ inslruklurer. 
ug der hllr rlledtim. at det har I.L'TCt SIa:rt at Iii in,truktinnt:1l III al ha:n~e ~ammcn 

llildencs tiblmHj er mege! elendig her ~idsl pil sæsonen, hl.lr dcr er lIlall)!e h<ldc, \Ilrll ik~c er 
runklill!lsd~ )!tige. Dc\\a:rre er den generdle hlllJning i ~njHkutJdillgl"n .• tf en s<tdan ~ara"ter. 
at rl'll;ren ik"t" ,elv t:lger ansvar lilr den ,kauc. som han/hun h~r IUI"\\II\l1 mnlcrielkt. BI1dent: er 
hare hk\e! l,t)!llilhngc pa h)lden uden hverken ~k(\\k~rapP'1rt eller nugen ide lillI. 1l\1:1ll der 
\mm k,llIl ug 1'-11 eue den. Delle h.:t~ der nt hnh delen afhådene p.1. eT s".ldet i ,r"m: ellt:r mindre 
grad. 

Instmklionen har hela.~tcl ogsiI hadene en dcl. ug enlrinlNII.:! .. .:r er li.feg<lel i alk hådene
d<:Ue Illa ikke !;ke i frc!mlidell_ nc hade ,om i fremtiden nl<l hnJge~ lil cnlring,,'\d>'~'r er ma:rkct 
med "(,1'( tape" 

I ,Ir h,tr kaiakaldelingen fåd:; nye både ",'nll en dd l'ing-p;lgitJ<:r 1 <Ilt h.lr \i lael IO n~e 
tur"ai~kkcr. \(I nye hurtige turkiljaJ...k ... r (~kal ikke brup:s hl in\lrukti,lIl) S.lIllI en l{anger 
Il..apbjnld, K,l!,lbkurct blilcr tilrh!r.bcntlii! txrdigt i 10hel af ct\cmr .... - hwrctkr 1 i k,m ti:) alle 
hadene Ind i ~"urct og t'ii dellilN\arligt ailas!. 

{Jnrlll ... Bart. (I' 



Stærkt internationalt efterår for DSR 

AjJokunJ Poulsen 

1997 har været en fantastisk sæson for DSR 's kaproere i de store internationale regattaer, s~vel som 
ved de danske. Flolle resultater i World Cuppen (se ovenfor om Luzern), men flonest er vel VM
resultaterne. 

Darunark blev tredje bedste ronation i verden regnet efter medaljernes værdi I alt havde Danmark I ~ 
medaljetagere, heraf var de 7 fru DSR, fordelt pH 5 bådtyper. Formodentlig er der Ikke nogen anden 
roklub i verden. der kan prule af lige s~ gode placeringer. Siden har Eskild Ebbesen meldt sig ind i 
DSR, og han tager forh~bentlig b~de sin OL-guldmedalje og sine VM'er med. 

Ved DM g.jorde DSR stort set rent bord med 12 guld-medaljer i de 14 bådtyper, vi stillede op i. Plus en 
masse flolle 2. og J. pladser. 

Ogs<l efterilret giver muligheder for dem, der virkelig ikke vil byde deres krop hvile. Emilie I-Iaslov har 
i England på Tllemsen vundet et afde store traditionsrige 4 km-løb i mix-dobbeltsculler , kun JO 
sekunder fra den hurtigste rene herre dobbeltsculler . 

Og der er netop indløbet beksed fra Boston om, at Bianca Carstensen, Christina Rindom, Maria Vrna 
og Melie Mathiesen har vundet USA's største og flotteste kaproning, "Head ofthe Charles", på selve 
Chades River i den fine g~mle universitetsby. De satte for øvrigt banerekord med 13 sekunder (I), sa 
deres malsætning om at blive blandt de fem bedste mi\ siges at være indfriet. 

DSR stærkt roende ved Luzem-ragattaen 

il/Jok/lm POl/Isen 

For den, der aldrig har været til en stor international ro-regatta, 
er Luzern-regattaen den perfekte start_ Luzern er en smuk og yndig 
svejtsisk by beliggende dejligt ved Vierwaldstatter-søen_ Alt er rent 
og velfungernede, og alligevel er stemningen sydlandsk og afslappet. 
Samtidig er Luzern den sidste af de tre World-cup løb. 

Rootsee, hvor regattaen foregår, et perfekt til roning; lang, smal og 
lige og med bjergskråninger på begge sider, så der er læ. Der er 
boder med romateriel og tøj, familier med frokostkurve, koncentrerede 
roere og skrålende trænere og supportere. Der er pølser og godt øl og 
i det hele taget en herlig stemning. Som Emilie Hasløv sagde: "Hvis 
man hører en klokke lige som starten går, skal man ikke stoppe for 
tyvstart. Det kan være, det bare er en af køerne oppe på skråningen, 
der ryster hovedet." 



DSR's roere klarede Slg imponerende flot. Ikke mange, hvis 
overhovedet nogen roklubber i verden kan fremvise så mange 
eliteroere, og det danske landshold, der endte på en samlet 4.plads i 
World cuppen er domineret af de blå-røde. Verdensmester Karsten 
Nielsen vandt i et brag af en tid (7,00,19) letvægts-singlesculler. 
Han kom øverst på skammelen og vandt dermed også World-cuppen i denne 
bådtype. 

Den olympiske guld-firer, hvor DSR nu har to roere, nemlig den 
olympiske guldvinder Thomas Poulsen, og Thomas Ebert, den ny mand, 
som, hvor utroligt det lyder. er ~i\ forstærkning af båden, vandt også 
i et lidt for spændende løb. Efter en stærk start lod de tyskerne få 
lov at nærme sig (J/lO sekund ved 1500 m), men så satte de to DSR
roere skruen i vandet og trak 2 sekunder fra på de sidste 250 m 
(5,56,04). så vandt de også World-cuppen. 

Den elegante lette dame-dobbelsculler med Anna Helleberg og Lene 
Andersson (ren DSR-båd) hentede også 1 1/2 sekund (7.01,J8) på de 
sidste 500 m, men det var desværre kun nok til en 3. plads, hvorved 
de blev nr 2 i World-cuppen. Et utrolig snært og spændende løb. 

Jeppe Kollat fik vist, at han er en af verdens fineste en-åres roere, 
da han sammen med sin makker besatte J. pladsen i A-finalen. De to 
havde kun roet sammen i 1 måneds tid, da de før det var tilknyttet 
den lette herre-otter. Sikken en oprejsning. 

Stinne Petersen fik endelig bevist, at hun er den rigtige på Danmarks 
tunge dame dobbelfirer, da hun var stærkt medvirkende tll at båden 
blev nr. 4 i A-finalen (6,29,90). 

De to DSR-roere Christina Rindom og Maria Wraae fik igen god gang i 
deres tunge dame toer og slog alt og alle i B-finalen (7,28,20). 
Brandflot at ro sig ind i verdenseliten på kun en sæson. 

Mads Haubro hjalp til at få presset den tunge herre dobbelfirer under 
6 minutter (5,59,92) i et flot løb i B-finalen, der rakte til en 4. 
plads. 

Emilie Hasløv stred hårdt i det 
S.plads (6,51.71) levede ikke op 
var et flot og spændende løb. 

i den lette dame-dobbelfirer, men en 
til egne forventninger. selvom det 

Danmarks lette herre-otter med stærke Willi Drexel prøvede nye årer 
af, men de var ikke nogen succes. Den tunge dame-otter med Annette 
Tornehøj og Mette Mathiesen havde så mange skader (bl.a. Bianca 
Carstensen og Lisbeth Marner). at de måtte sætte Christina Rindom på, 
men ikke engang det hjalp. Anders Brems viste flot fremgang i lette 
dobbel-sculler, men var endnu ikke på toppen efter sine skader. 



KLUBMESTERSKABER 1997 

uf Peder Juhl,\;fmJsen 

Skuffende resultater for redaktionen 

Det er h~rdt at komme til tops , sportens verden. Og ekstra hardt at n~ tinderne mden for roning - også 

selvom det "kun" drejer sig om klubmesterskabet i DSR. Det m5 redaktionen sande elier at have 

provet kræfter med de store ved fuets klubmesterskab lørdag den 27. september 1997. 

- Vi burde have trænet tlere starter. udbrød Lars BlIndesen, da vi gjorde 2-åres inriggeren klar til 

klubmesterskabet. 

Distancen er klin ca 800 nl. det kan vi sagtens klare, opmuntr~dejeg ham. 

Flere medlemmer kiggede skeptisk på 0 .<' da vi g.iorde klar. Nå. stiller I op til kluhmesterskabet, lød 

deres undrende spørgsmål Ja. sagde vi, mens vi sa, hvordan de lyste op i underforsuiede smd 

Den Gerletle Lene Reimer. som \'1 havde hyret ItI styrmand, sf, bekymret ud da hun hørte. at VI kun 

havde trænet starter en enkelt gang før mesterskahet. - Vi skal alts:1 ud og øve starter før skuddet gk 

sagde hun, en god start er det vigtigste. 

Nu gik det derudad mod det rode fyr, vinden blæste en halv pelikan rra nord og solen skinnede. 

Overtræk støjet kom af. 

Vi øvede starter og gjorde klar ul start. Hele hemmeligheden best?!r, hurtigstIlluligt at komme op i et 

hejl tempo og så holde del. 

- Er det ikke roere fra kaproningsafdelingen, udbrød jeg, da IO andre bilde nærmede sig. Jeg kunne 

neml,g ikke genkende konkurrenterne rra mine sædvanlige Skovshoved-kageture. 

Bilgefter m U 111 lede Jeg i el øjebliks selverkendelse - Del bliver nok bare et spørgsmål om al overkve. 

om ilt gennemføre. Men det horte Lars og Lene ikke. for jeg sad som I'er og hlæsten stud dir~kte ind 

mod mil ansigt. 

Så kom "Pædagogen" og snart lød startskuddet. 

J - 4 - 5 korte, hurtige tag og så over i lange tag Båden slJØg gennem vandet. nu gjalut del. Hjerte og 

lIllIger arbejde på hojlryk og jeg regnede på, hvor mange rotag 800 meler ville være, og hegyndle at 

tælle. Vores kadence lå på over JO. Lene var den perfekte cox. Hun talle takten og vi rykkede og 

stønnede. - l er dygtige. del går godt. der er kun kort arstand frem Iii de andre. o[lmuntrede hun. Vi 

troede pj hende, som man skallro på en cox, mens konkurrenterne forsvandt ud "rvon synsfelt. Vi var 

allerede p~ sidslepladsen. 

Jeg s~ ikke. hvem der først gled over mållinjen og hvem der blev nummer to, for det skete bag min ryg, 

men vi blev nummer J. 



Mesterskabet rt~ '" iu. ~ li å.). mrn I.kl cr vel egenth" tl.:lk:, ,~ $(e ':!:UhCl ~u" at l>h"e numme r 3 t 

I."ldct største .oldnh_ 

PS T tll1a!SlC ;ir sn ll!:r Jeg nok op i bJ'l~ rk, "a. der '''''nthg ~u,t ru ro.: , dcr ~lillt:dt: op t Iwer alde I .... 

d's<:tpl 11101". p,ngvm. herre og dame 

Rt su l!au:rne r." k luhmtS!cokahcntc 1997 knmmu her: 

Si llgIUtullc •. ma-nd : 

("IOU J F'yJ~"d(JfrI (20 "" (o.-an Jacob Tbcsattd t r) 

l-l res in rigger, IIerrer: 

Jan,iJ St,,,,dcr og Ml/J flyM"gu, Styrmand an/'u K, I,\/uffe/Jl:" 

4 ·ii rc.~ inriggu. herrer: 

K,m 0),,0"', Nid,' !lyldaRt:r )"cub S(mrl~, og Ol~ Sr"h) Styrma"d 8,,1/0 KJ ""'/Ir' 'tn 

4-.!rts inrigge,-, damer: 

Elint: S,g!U.IWn. Vifil A ,Id~T!tn, flt,(/, L'i1d~.l(,ua,d cg 1 orr JO' !:j(>n\e" . $l..-nnanc! 8,-illo A'I"IlIOUe'Jfn 

4·i re. •. mi . ' 

8 ... g Muugowd. UlJo Ande' tM lo,().~ {""",ud., O{: )~"., CJ" Po,nrAi Sly rmlllld Ehm: S'f,fIJH()II. 

K "j ~k, hu re : 

Va lw" ru -Vadum"" 
- CG -- -

K ~j~ k, d am~ : 

Vibek,- )U")I'" 

Knj llk, III0S" ;n : 

Jawh Nordhy 

Tu gladr 1'I"dere af taJaIIJl1eJI ~~stobt"'t Jac()h !Vol'dhy. V'br!i.: Jlm,'(n ()I[ Voha" r~,- Vrrdanlfln 

fj()/o . (8) 

" 



J lummpiflU hjfmbr(Jglt klubmtjlusknbn, 4·urUI mnytr for dtJ,.,u 
Etml SigfuSSQn, 8,,//n Krls/o/fostn (slyl'll'\aod). Ul/u Andnun. T", .. .IDrg .. nJtn OK HlIJ, 
Lmdtganrd. (l,dSln~vntt Wlr!rQ.-ærl"dt FolO (8) 

W, cnnfty ThomDI Kn.mnQh DgJMS ehr P"meki, DA/-mum! (vindeu i inTiMer .lOcr) 
( f 010 M(II( Bad"ltl) 

" 



En sæson med 'skum for boven' 

Ved sæsonst~lt VM vi et lille hold tøser fra Motion+, der besluttede, at vi i 1997 ville ro IHII1igerc end 
sidste år Dette er historicn om, hvilke oplevelser, der kan komme ud at'den slags lyster 

Sommerens første udfordringer bestod i Københavnskredsens onsdags-tidstagningsløb. Onsdagstøbene 
foregår pJ den måde, ~t man hver 14. d~g kan møde op med en bild og et bådnummer og få taget sin tid 
pa en IO km distance. 

Der gives point tor deltagelse og for forbedring af egne tidligere tider. Med dette regelsæt VM rier lagt 
op til taktisk roning efter skabclonen - ro langsomt de første gange og lil forbedrede tider gennem hck 
sommeren. Vi besluttede os dog straks for, at taktik er for tøsedrenge og roede derfor 'fuld skIlle' hele 
vejen. Det lykkedes os f~ktisk alligevel at forbedre vores tider lidt næsten Iwer gang. B~de fordi vi 
kom i bedre form , fordi vi blev bedre roet san1men og fordi vi med Jens Christians snilde hjernes hjælp 
gik over til at skifte pladser p5 en utrarlitionel måde . Skiftet blev døbt 'De IlIxe-skiftel' og sk<lbte under 
Irænlngen en del moro i b~den, bl.a. fordi det under et De I[[xc-skift faklisk kan lykkes al få to roeres 
(brede '») bagdele kilet fast mellem Elektras oplæn, såfremt bagdelenes bevægelser Ikke koordineres 
minutiøst. 

Vores faste modstandere i onsdagsløbene v~r et 'modent' rnixhold fra SAS, Dette hold roede heller 
ikke wktisk, og det var ran at hilve et hold at bide sig fast i. Som regel roede de lige ~kkUlat fra os, ndr 
løbet blev roet i Københavns kilnal - man er trods ~It mere end bare varmet godt op, nar m~11 Cl startet I 
SvanemølJebugten - vi tog s~ tilgengæld rev<lnche, når løbet startede i Hellerup. 

Hort i Elektra på vej hjem rra et onsdagslob, hvor det var lykkedes os lit holde os fOrlm: 
Det er sn yndigt alJolges nd, mell det el' SH sjovere ni liggeJorrest... 

Vores tider til løbene var slet ikke så ringe, og det gav os blod pil tanden. Vi tilmeldte os dertor 
'Grense-mamton', der foregår i Halden i Norge og strækker sig 42 km bl.a. ind over grænsen til 
Sverige. Eflcr at have konstateret at alle klubbens udstationerede både i Halden var Ilint ud til Cia gæt 
selv hvem .. ,) Kvik i weekenden for løhet. fik vi arrangeret. at den aldrende dame Elektra blev 
transponeret til Norge - dette viste sig senere nok at være meget godt. p" turen blev vi ledsaget af 
vores to supponere Talk Talk og Jiirgens. De to herrer er et par intenainerc i verdensklasse, men 
supponere - det kan man vist ikke kolde dem .. 

Jurgens under en såkaldt 'pep-talk' umiddelbart inden start: 
42 kilomeler,.". i ell 2-nres inrigger"", tiet er SØØØØRME MEEEGET Inllgt !! 

Og samme, vcd udsigten til at skulle opfylde sin supporterpligt og massere omme pigebalder 
cfter label: 
Jeg ved ikke" vort/an milli gor, mell jeg glæder mig!!!!! 
'" gæt tre gange om .Jurgens fik lov til at lægge sine hænclcr på vores popo'er, 

Spøg tilside, det var en stor hjælp at have drengene med. Ikke blot til at slæbe rundt på Elektra, men 
også til al skabe en vis Iydmæsslg modvægt 111 den hær af Kvikkere, der var med i Norge (KVik stillede 
J toere og l firer). l-Ier skal det di! også nævnes , m de to en gang s~ smækre kaproere i ventetiden efter 
løbets start udsatte hinanden for den forsmædelige oplevelse at træde op i en dobbeltsculler. skubbe rra 
pontonen, og efler f~ tag konstatere, at de var blevet for brede til båden. Det er alts~ ikke kun tøser, der 
kan kile sig fast mellem ct par oplæn 1111 
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Vi roede de 42 km pil 4 limer og Igy, minut, hvilket med Cl sindrigt handicapsystem ikke kunne girc 
mere end en IO . plads lud af I J) Derfor må vi med del samme gøre opmærksom på, at vi trods alt var 
6 minuller hunigcre end K viks pige-toer (og vi ,·iI til en hver lid næ gie, at del skyldtes, al K vlk
pigerne roede i el af DSR's udstationerede glasfiber-badekar). 

l Halden blev vi ovenall lil al stille op I St.ierneløncl i Hvidovre (IO klJl for damer og 2S km [Ol' herrer). 
Delte lob er del sidsle lob ud ilf de fem, der tilsammen udgør langdislanee-DM Deltager man klin i 
delte lub, Cl man llillurligvis ikke med i konklIrrencen om DM-tillen, Inen der dysles ogsii om 
pladserne i Sljcrneløbet. Slemningen var piskel godt op. nll skulle del vise sig om vOI'e~ god e tider i 
onsdilgsløbene skyldles al disse kun cr godl 9 km lange 

Iførl vores sæl-gr'l Motion+-dragler gik vi lundl i Hvidovre roklub og rrøvede at se I S cm højere ud 
end VI var Der va r ikke fælles start, og bådene blcv sendl uf Sled med IO minutters inlervaller. Vi 
rorsøgl~ ni holde model oppe. selv da vi opdagede, al VI skulle slarte som første pigehold. AI Slnrte 
som førSle hold bel>'d~r. al man mangler den gulerod, del er al kunne overhale nogen, Dg ul man 
udelukkende k~n se frem lil al blive hentet. 

Den efterhånden så velkendte Kvik-hær hilvde slaet leJl' ydersl pi, Hvidovre havns mDle og var klar lil 
at brøle deres <) hold fra start og i mal. Endnu en gang Vilr Tall-: Talks berømmede slemmeoand heil 
uundværlige , god t suppleret aF Hans og Søren . 

Inden 'Sljernelebel' i Hvidovre: 
HilS" pil piger, jo mere ondt det gur, jo "orterf! till gør det ondt!! 

Starten giK, og af sted roede vi . De luxe-sklftene fungerede up~klageligl, og efterh~nden kunne vi se, ~I 
vi ikke viiI.:: blive overhalet. Ikke al blive overhalet V!lr dog Ikke nok lil, al VI kunne vide os sikre på cn 
god lid - de andre hold kunne iD snildt have hentel m<lnge minutter uden dog al overhale. 

Vi havde dog ikke behøvet al være helt sil nervøse, 56 min. og 24 Vi\[ ikke bare en god tid for os, den 
rilkte til en 4 -rlads lud af I I); havde vi roet bare 2 sekunder hurtigere, Iwvde vi haf1 en medalje med 
hjem, og med 9 sekunder havde vi vundet sølv. Hvis man skal se pli den lyse side, kan man sige, at del 
sikkert er en god motivntion for vintertræningen at være b~de bilre og hævntørstige 

Stjernelobet blev vunde I ilf et Kvik-hold, som i <:lvngt ogs<i vilndt det samlede DM. Der var Ingen tVivl 
om deres overlegenhed, men vi kiln jo håbe, at vi kan presse dem lidt mere Iii næste sommer Der skal 
dog lyde et stan lillykke til Kvik, der vandt DM i ALLE senior rækker I 

B,il/o. Mia, ,'v/elle og Karen 

- Bil/eder fra Sljerneløbel i Hvidovre kan ses s. 34 

På grund af en overvældende mængde indkommet materiale til delte nurruner er beretninger fra 
langturene på Limfjorden og ved GiUeleje udskudt til næste blad. l næste nummer vil også kunne 
læses mere om DM i roning. 

Med venlig hjlsen redaktionen 
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De magiske blå bånd ... 
Tour de Mølleåen 27.09.97 

Af Peler Viuf Johansen 

Man hører Malle,iens rislen, 11imlen er blå, solen stråler. sivene svajer j den blide elieriirsvind, og 
,irstidens glødende farver pryder skovbrynene - over et halvt tUSJnck roere fra både den oSlllge og 
vestlige del af kongerigt:t hur slebet pagajen og er klar til at vise deres form til Møl/eoens !JIu !Jund -
sæsonen sidste store kajakbegivenhed 

For de ikke helt stedkendte kan det oplyses. at Mølle~en har sit lIdspring i Bnstrup So og løber i al! 40 
km gennem Fmum So. Furesøen , Lyngby Sø og udmunder Via det danske Schwei7. I C)resund ved 
Strandmøllen . Af de 40 km skulle dagens roere kuntilbngelægge enten 8 km eller 15 km 

Herrerne og alle toer-/fllekajnkker skulle ro med start i Vedsø tværs over Furesøel1 n~d til Roklubben 
Furesø og videre tiloverbæringen i Frederiksdal for til sidst al afslutle de 15 km ved Lyngby Kanoklub 
på Lyngby sø. Pigerne startede ud for Roklubben Furesø og fOrlsalle af samme nHe mod Frederiksdal 
og Lyngsø med mål efter 8 km. 

l alt elleve entusiasliske kajakroere fra DSR. nogle enddn med nyerhvervet kajak.cct, havde valgt al 

krydre tilværelsen med de fredfyldte og smukke nalUl·omgivelser SOI11 er de Bia Bånds særpræg. Med 
lil at øge hegejstringen var naturligvis også tanken om aftenens store fest i Lyngby kanoklub. der hven 
år markerer afslutningen af endnu en veloverslået kajak-sæsonen. DSR-roere var alle fremmødt 
velforberedle i det rigtige dress og kajakken trimmet optimalt Selv de medfølgende supportere gIk 
meget op I deres hverv. Dog var der et par enkelt supportere (hVIS navne skal forblive incognito). som 
blev så sultne ved løbets begyndelse. at de måtte søge kalorie-Indlagelse væk fia begivenhederne og 
først nåede lilbage efter alle DS R-roere var kommet i mill. 

Løbets vinder blev den legendariske Thor Nielsen i tiden 58 min. men DS R-roerne klarede sig også 
pæn\. 

Leif Werberg vandt old boys-klassen for kapbåde. Lars Talk Tolk & Thomas Lllnd saml Anders Grun 
og Kluw Holme roede K2 i sej stil med fine placeringer. !Jo ChriSlensen havde valgt at stille op i 
turb~d. men i kap-klassen .. således at han rigtig kunne udfordre sæsonens form. Man kan kun sige. 
at resultatet blev derefter (han vandt ikke). Undertegnede skulle også i år prøve kræfter med de blå 
b~nd og præsterede da al gennemføee. 

DSR-kajakpigerne gik også godt til den. Hislorien melder at Winnie (Werborg) og lvforilJnne 
(Pedersen) hang (på hæk bølgen) på hver side af Maibrill (Jensen}s b~d således at hun k unne trække 
dem hele vejen i mål eller? 

Om aftenen var der budt op til stor buffet og bal først i Lyngby Kanoklub og senere udfoldede flere af 
vores kajakroere sig på dansegulvet til DSR's høstfest. 

JO 



Tour de Gudenå 
(il WiJ/llle Werhorg 
I!g 8jnme Smede}!.oard 

VI VM <\ Tina, MajbrIn, BJaml: og Wtr\IlIe, der sllllede op I Trim klassen 

51 km I all Lørdag 17 10ll, fr;'J Ry (II Sil keborg og s0nda~ :l4, fra Rjerril1~blo li I Randers .)cl .~I ti [er l'" 

1000 kano- og kajakroen;: t>p I forskellige kl asser, s;] der kall godl være lidI IfLlJlgl Bade rm.:d at komme I 

vandet og \ de ti'rstc sving. mdtil de hurtige fclr lagt lidt af$li.lIl<J III ue andre VI tog ItI Sbl1derhmg 
Vandrehjem fredaQ, aften. sanVllcn med vores super-supflorterc MnrillrUlC og Bo. Led' Viii' ta),!,cl I forvejen. 

og. ha vde hentet løbsl\\Hrtrene og bankeibi \I~rrer I SlIkchorg V I Indlogerede os 6 personer I cn 5 1":10. nds 
hyne med opcedrllllg pil ~lllvet (ca 14 kvadriltmeler). 

P.'1 trods nr et ulæl kolc~kab som gnv en vad madras, Cl abcl~1 VindUe Ol:; nogle::: llIy:':lls:ke hOle og bral 
afbrudle lyde orn natten, ~lk del fu.k[lSk l"ign~ godt. Nogle af 0" ~Ie\' kun va:'k~et af vOres eget I1Jlt i~"er~ 

(M~l ~kal jo dnkke rigeligt) I (lrdag morgen var da det Store ræll,~s morgenbord. m~ti tie <lndr\! DSR

roere. deres slore L .... milie og <Jrl(lrt: vandrehjemsbeboere. Det blev sn<llkel en del om vejrel (hvordi:1Il $~r 

Mnssa ud i dag). l:fl~r en del flussen rund l. Vctr v; k la; l i I nt køre III Ry, hvor I nm ,k lilie starte k I 12 "5. 

So[<::n skinnede og, alt [egnede III 31 blive en rrn tur, pa trods ;J[ C11 tier VM lovet Kuling Da VI kom (d .lu Iso. 
Irak sone skyel sig .,ammen over vores hoveder, slagregn, som I11C~t mindede om hilgl. lvang. os 111 al 
kJggc ned, r stedet for fremCid No~lc Siger. JI der var hagl 
Vtndslrdene var mellem storm og orkan og fik bolgerne td al rejse Sl~ 2 m h0.lcre end de V(jl for 

fol k kæmpede med lav pa~aJ f rrmg Ob prøvede i hærdigt <lI hokk :-'\J..:vnell op mod vrnden M <.Inge hle \' 
overr(l!ikCI, de faldt pa stribe og hlcv kastcl Sidelæns ned; de koldt: hCl1 her DCI ven I:'J) gnm oplevclse 

MotorMdene SUSede rundlog samlc-dc folh. op Der bl~v r,sbl It! folh. om ill ::;nge Lcnere pfl ,,"YSfCjl. $':; (kt 
Val cl mindre omrade at flske folk np fra. Gennem de .Indre ,øer vat" del st(ldJ~ hardl, mt'n kun mcd kulmg 
og rc~nbyger 

~a VI n~crJe malet r Silkeborg. VM VI :,llerneglack for at mode Val-es supt:r-sLlppO!1ere. Dc havd~ hvod VI 

kUIUIC onske os elkr sudan en lur Mad, v(lrmc drrkke. frugt, ~hokoldde og Ikke ill forglemm.: TOR r 
1'øJ De, som Ikke var faldet r vilnde:l. h,)Vd~ alllgevd lUel s~ megel v,1lld rra oven, al da ikke \·M lrl ar se 
forskeL Prikken over ,'et vilr dilmpbadet i SlIkcborg, som Ikke II!;ger Lmgl fri! J"ll\...lubbeJl. hvor l0rcl<lgcll~ 
m,11 V;If. (nden en dq I ig Il) Iddag p{l VCt Ild rcrhJ crnml:: t , brugte vi Vo«;:\ <;idsle bæ nel pJ. (kt våLk \('IJ og 
pak.ll i lig nI' tØ) og fOl"synrnger, '-om super-slIpporl enlc ~kulle: bnnge o~ I1,C~le dag 
Under middagen. IOr[<:l!tc de andre DSR-roere, Leif. Ande:r~, Bo, Alld~l:; o~ Steen, om dcr<..'s ikke nirnc1rt: 

farefuld~ tærd. (lver den frygtede MO~~0 Den t;7\rvede kaj;JKJOel Bo lldl;ll(c "'Jeg har !>g\l aldrig pi ("lVel 
nogel lignende ,. 

VI skulle "[) kl. 5.00 for dl 10nlml! hynen og gøre den ren. inden VI havde en tl1nc~ kGl~el til BJcrrlnghro 

Sd VI blev hurtigl ell!ge om al 5C dyna kon efter aftensmildl!11 Tim o~ (jOfc!on's godn;ilhr<;loIIICr er I0 Ikke 

~i11angc::, sti dem n!!cde vi lige cl pal ~Iykkt:r Lif ')\klll~IVC et pilr olnskl(:vnc Id luren 

Kal<1KrOel"/lt: pLI T Ollr de Gudenii tæl\.ktf:, nu har de! t"egn~t og blæst hele lørdagen. Sd dd regner ~\lkCr1 

Ikke I morgen 
Men del gjorde dej (jOlJ NA (" OG SOV CoODT 
KJ. 7.JO, hvor sl;ule!) gik, var del strftlendc vejr. og det holdl hele ,*)rldag.en. 
Dd meste vejr var ~ol::;tralcr, men heil uden vandSlråler blev del Ikke. 

Nogle v::llgte il! se. hvor hurtlgl de kUllne lilbagelægge dislJrlcen Mcns :lnclre hvvdc \id IrI JI ["";1 sig el' ~()rl 

.<.nak med koeme på marken og de flndn:: kajnkrocrc 

:> I 



,. 

) g'-dt: 4 ·pl.ds·p,~r I HYodollTe (Mia Schrøder. Broi!a Kristoffersen og KlIren Jenstn) 
/'.'ltues ind w~ver o~er $Cen~n . 

Det bedsl~ ved I.ngdistancekapromng er de lange ~"$Cr I SUPJXIrtt: r·l\fbeje!(l! 
(HallS.~ Talk·TaLle I ved SI,etrclobell HvodollTe) 



Rotøj !! 

Husk det er muligt at købe rotøj og reklamere med din klub! 

Ro-anorak! 
Ro-anorak i lækkert ånd bart og bygetæt materiale. God ti I at ro i 
hele efteråret samt foråret, som vindtæt jakke. Til vinterbrug kan du 
bruge en ekstra trøje indenunder. Kan ydermere bruges som 
løbejakke og andet p.g.a. at det er muligt at ånde igennem stoffet. 
Koster ku n 600 kr. 

T-shirt med DSR logo og tryk på ryggen. 
Der er kommet ny forsyning med flere størrelser M-L-XL. 

Koster kun I 10 kr. 

Rodragter med DSR tryk på ryg og ben! 
I klubfarverne blå og rød. Koster 350 kr. 

Ældre modeller af rojakker, rodragter, roshorts og andet sælges ti I 
reducerede priser. 

Hvordan gør jeg? 
Du kan kontakte en fra bestyrelsen, som har nøgle. Ellers du kan 
kontakte DOIihe Baliels i klubben den første tirsdag j måneden fra 
kl 19-20. Husk at have kontanter med, da der skal betales ved 

udleveringen af tøjet. 

Hi Isen Dorthe Bartels 
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Ove fra Struer var ude i sin S krapt us, som han havde vundet 2 ar tidligere ved lodtrækningen til bankenen 
eller Tour de Gudenå. Han roede ikke oJ stærkt, men tog alligevel sin furmiddagstur på 25 km. hver dag. Det 

var hans 22. Tour de Gudenå. Tidligere roede han rnaratondistancen på 120 km. , men som han sagde: "Jeg 
kan godt mærke, at jeg ikke er 70 Dr længere." En anden bemærkning, som vi vil huske ham for er, at det var 
det værste vejr han havde oplevet i de 22 Tour de Gudenåløb han havde været med i. 

Malene, med navn på ryggen afredningsveslen,( der stod ikke kJubnavn på rygrnærket) vaJgte trimklassen i 
år. Sidste år gennemfrrte hlm 120 km., sammen med herrerne, men det gjorde ondt. 
Der var også nogle, som havde lid til at kommentere Bjarnes hjemmebyggede øst-grønlandske kajak. Men 
størst var dog deres undren over, at man i-.-unne ro med et høvlet bræt. som ikke havde skivet blad. 
Da starten i Bjerringbro ligger efter slusen ved Tangeværket , var strømmen så stærk, at de 34 km blev 
tilbagel~gt i ca . samme tid, som de 17 km om lørd!lgen. Eller lidt over halvdelen af søndagens etape, 18 km, 

nilede vi Langå Der var de igen, super-supporterne. Tørt tøj og bare det hele og hvad vil du ha'. Op og ned 
af høje bådebroer med kajakkerne, et rigtigt supporte~ob. 

De sidste 16 km gik strygende, med strømmen, medvind og solen næsten i ryggen (og i øjnene) . Selvfølgelig 
havde vi haft mere andi i L ... , hvis der havde været over 100 km bag os. Da vi nærnleue os Randers, kunne vi 
høre folks jubel, og speakeren i højnaleren. AUe roerne blev nævnt. undtagen trimroeme. 
Men vi var glade alligevel og havde baft en dejlig tur. 

Ud af799 startende gennemførte kun 602 kajakroere. 24 % udgik af løbet. 

AJle 9 DSR roere gennemførte løbet. De Iles te uden ufriviUig badning. 

AT GENNEMFØRE TOUR DE GUDENÅ - ER AT VINDE. 

At falde i, entre igen, og fuldføre, er bare så sejl. 

- Nu g1r vi viniere" i møde. 

- Ja - je~ skulie egenllig den anden vej' 
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Redak t ion Lars Bun(lesen (ansv), f 'edensborggade 14 4 tv , 2200 Khn N Uf 35 81 14 18 
n lOmas KrumhOlt (Uf 3526 46 48). Peoe< Juhl Madsen Lene Reimer og Blalntl Smedegaard 

Otlliela 4913 HOlliiunde 

ADRESSELISTE 

Dans"e ShtCenito~ ROI<U> . Suand\længet 55 - 2 ' ClO København ø 
Past;l"O ~)<: ti6 KooIOlI'O onso~g cg tor5d"ll ~ ' 16 -70 

Ttlelotl (klIkken og konlOl l 39296326 
MEDLEMSTELEFON (ga 'c!erotJe og bid"'al) 31 185811 

Formand: 

HeMlng Rasmussen 
N(I.Imas~e l 14 
2000 f redero+:liber9 
36 46 4767 

JeM Chr P".nek, 
0 sIe'tlrogade 8BF .$t 
2100 København ø 
31380997 

Lltngwrsrochef: 

Jens Re" ne. 
GammeUolIsg3de 6 
1355 KøbeMavn lo( 

33918997 

Mogens Haut 
$ lIandvænget 55 
2100 I(ØbenMvn 0 
39 198499 

Konlaklpe,s . "'+ . 
Lars B Kr,Slensen 
fil 31 ~ 2 64 56 

Kuse,er: 

Joh.ln F t)'dendahl 
Engt»~ken 17 
2830\Jnum 
45858605 

Søren Larsen 
Oal~ l' "gcl 85 2 mf 
2860 Søborg 
:)167744 ) 

Kontingentk ass trer: 

Kun 5-kflflloge henv 
DSR, SIrandvænget 55 
2100 København 0 
All Konl1f1-genlkass 

Køgemuter: 

Susanne Agersnao 
H C ØrS I~svej 63 
1679 Frdbrg C 
35368805 

ORIENTERINGSSEKTrONEN 

KIrsse,er. 

N,t. C J SGhm dl 
Hvedevf!) 14 SI 
2100 B,ønshøj 
31284871 

JOrI,)I1 Frydendehl 
fngbakken 27 

' 2830 V,rum 
45858605 

Sekretæ r: 

Thomas Kruml'()h 
Cafl Johan'S Gade 5.4 IV 
2100 Københorvn 0 
3515 46 48 

Ins/rult. t,onsfoch ef: 

Karen Blem~ F 0Y" 
ValOylaogg 108, l Ih 
2500 Valby 
)6 45732" 

Kaprønmgsu(1valg : 

Motionsroehe': 

CarSlen RudOlph 
Bo'gbJe '9svej 58, l Ih 
24~O København Sv 
33256331 

Oonhe Ba"ets 
Hlelm'Sgade 2, 2 I ~ 

2HJO K.,bennalin ø 
39274882 

IPR-arbaj d.· I 
I Jacob NOtdby 

Søpas~en 18 j 
2100 København ø 
3~373173 

_______ L' __ 



Dato 
2/11 
9 / 11 

122/11 
23/11 
14/12 
21/12 

Ttlmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 

( \4 dage før) 

02634 KHC 206 
BE"TE KJILLER 
"ORDRE FRJHAU"SGADE 26J 4.TV. 
2100 J(88EHHAUH • 

OrienteringsJøb 1997 

Løbst:i~e .§ko'J. Arrangør 
Gås ellU s Ravnsho1t ......... DSR 
Jæc. temi l Gri..bskov Nødebo OK 73 
Nosta1giweekend/ Gasehuset ......... DSR 
G..9sehU.9 
G.isehus 
Julekigpu.9 

Ravn.9holt ..... 
Ravnsholt ..... 
Ravnsholt *."" 

Mødelidspunk t. Søndag meUem IO og 12 
3 baner på ca 3 km, ') km og 8 km 

DSR 
DSR 
DSR 

Johan Frydendahl lif J8 \76252 (arh.) 
Engbakken 27 
2830 Virwn 45 85 8605 (priv) 

000 

.......... 

*** 
........ 
........ 
* .. * 
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o 
o 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Redaktionens julehilsen" ..... 

"I ndkaldelse li I ekstraordinær generalforsamli ng".... . 

"Ald.lvitetskalender" .. 

"Emæringsforedrag" /Bestyrelsen 

"InvllatJon~ v/Mogens Haut .... 

"Nytårsfest" v/David & Jesper .. 

"The Culture Club" 

UMødeindkaldelse" \I/J.C. Pørneki . 

"Mogens Haul70 M' v/Lars Bundesen . 

"Vi gentager succesen" vlkaJakudvalgel 

"Familtgymnastikken en succes0 v/Lars Bundesen ... 00 •• ,. "O •• 0 

'Vinsmagnmgsaften" v/Lars Bundesen & Bjarne Smedegaard 

"Vi nterkajak roni ng", .. ., 

~Kulde er et spørgsmål om vmd" II ILars Bundesen 

"Top 20 November 1997" .. " " 

"'En langlurs-dåb I september" \l/Benny Sølz 

"Rundt om Mors" vlThomas Ratjen 

"Head of the Charles I Boston" \l/Christina Rmdom 

"Gymnastik-program".,. , .. 

"Edb-medhjælper søges" 

"Velkommen til en ny "gammel~ træner" v/Mette Bacher. 

"Med tæskeholdet til DM I Sorø" v/Mette Bacher 

"DSR's DM-tldplan" v/Melie Bacher 

"DS R' s j u nlorafdelmg" v/Mette Bacher. '" .. 

Side 

3 

.3 

4 

4 

4 

S 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1.4 

17 

21 

2.3 

25 

26 

28 

33 

34 

JNDMELDELSE: sker ved at udfylde 09 mdbetale mdmeldelsesglrokort. Dette forefindes på kontorets dør I 

badehaHen, Indbe1almgen dækker de.3 første mC'meders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange I 
klubben, Inden indmeldelse skal fmde sted 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved O\lef$kndelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 
25 kr pr, Iykker HVIS Iykker krydser forsinket indbetalmg kan der ses bort fra rykker. men gebyret VII blive 
opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1. 1/.4. if7 og 1/10 og skal \lære DSR I hænde med mindst 3 dages 
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at Indbetale et girokort på nøJagllg kr. 3,00 til DSR's girokonto m. 500 
.34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse p.å 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 glrokvit1ermgen Kontingentopkrævningskortene kan Ikke anvendes til udmeldelse, idet 
meddelelser Ikke kan anføres pil dIsse 

OBS! {KKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontmgentpligtlg, indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's facl1\teter og alctiviteter benyttes Eksklusion vil først finde 
sted ved en restance svarende Iii 34 - 1 års kontingent 09 restancen VII om nødvendigt blive Inddraget ved 
Incasso Alle omkostninger I forbindelse hermed betales af skyldneren 

c-. Forsiden foto: Mette Bacher 
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Redaktio nen vil gerne i delte sidste nummer afbladel i 1997 sige tak III læserne for 

mange gode indlæg i årelS løb om aktiviteterne i klubben på aUe områder: MOlionsroning, kapron . .mg, 
langlure, kajak, lnstruktion, materiel og meget mere . 

Vi ser frem Lil mindst lige så mange indlæg i 1998. 

Redaktionen håber fra det ny år at få mere tid lil al bruge de muligheder for SCanniJlg, desk top
programmer m. V " som bestyrelsen har sliUet lil vores rådighed . Vi har hidtil været noget hæmmet af, at 

bestyrelsens pentium-PC har troer, den var en 286-er. hvilket har gioT( det nogel van.:;keligt al arbejde 
med Windows 95. Forh!lbeotlig er vi ovre de probJemcr og kan kaste os ud i al forbedre bladets layou1. 

Hvis du har lyst til at lave et indlæg til bladet, gør du det le\ for os, hvis du sammen med dine udskrevne 
SIder vedlægger en diskette med dit indlæg. KJubbens PC kan læse mange formater, men det er nemmest 
for os, hvis du har lagret dokwnentet j Word eUer Word-Perfecl. MacIntosh-formaler kan vi ikke 
håndtere, desværre. 

Du kan naturligvis ogsA aOevere hånd- eller masklnskre\lTle indlæg. men hvis du har mulighed f 01- ar 
udnytte elektronisk tekstbehandling, er del en ~tor leneIse for os. Billeder fra en (ur cUer begIvenhed er 
nat urligvis ogs.a velko mne. 

Vi bruger oortrull Times New Roman I I el. 12 piten i blader. Overskriflerne er ca. 22-24 pilCh med fed 
skrift. HVIS du på forhånd anvender denne teksllype. er det ell yderligere lettelse for os 
Bladet sluives i A4-format og nedkopicres lil AS i [rykningen. 

Med ønsket om en glæ.deligjul og el godt nytår lil aUe kJubbcns medlemmer og deres farniJie siger 
redaktionen Lak for 1997 og på gensyn i 1998 Første nummer afbladet i del ny år vi.l være ude omkring 
l . februar. 

I Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling l 
loer a/holdes ekstraordioær generalforsamliog I OSR 

tirsdag d. 27. januar 1998 kj. 20.00 

med følgende dagsorden. 

l) Æ.ndring af vedcægteme veruørende generalforsarn..lingen, således at der imellem PWlkt 10 og II 
indskydes punktel ''valg af ka.1 akroche C'. 

2) Valg a f kajakrochef 



F,,,,,,, 5. d" Julehygge (Ih<- Cultwe Club) kI 19.00 

~'" 
Il. de< Julefrokost kr 1900 

"""',g ]I du Nytiis'Srcst kl. , 
M_g 2. reb_ Em<rnngsforedrag kr 2000 

I Var d~ klar over, at rigtig ernæring er en vigtig del 
af et seriøst træningsprogram ? 

lEr svaret nej - så mød op 
d. 2. februar 1998 kl . 20. 

Regit ze Siggaard vi I fortæl le om, hvad den rigt ige ernæring betyder for 
træningen , - sam t g ive information om emæringspnnci pper og andet 

relevanl. 
Dcsryre/u n 

1~li I " , K_ , 



Mogens Haut 70 å r 

E.n afOSR'$ kendl~ s kild:~lse ! , husfor..lIlter 
Mogens HaLlI , fyl<kr 1. de~Jl1lxr 70 ~r 

MogenS51<trtede som Sluj, polyt . \ l)SR i 1')50. 
Han blev fImlobbel! klu!:mesler j 1951 og 
!tjede kaproning \ 1952-58 . A,nb'llOnCI og 
re~uhalcr vat ikke s6 højt wm nu. ~å del blev 
ikke e ngans lil el DM, m:n Mogcno; VIII dog 
med Id al sælle banerekord på Brabrand i g., 
o~ han hk\' norsk jurUorncS(c r I 2 ~ Stiler<: 
d yr kedes vClerankaprorun g medSJglc p~ de: 
Arllge vikingeleganaer I li.enemrnde. 

MO!:(:r13 Haut jklrlcdc i 1')75 ,,1 Rungsled 
Rok lub. hvor h:U1 hu rtlgl kom i t>e.~lyrelsen. Han 
lerll'd,. ~I\lhbens vUllerg)'l'Ma5tik i henved IO:.r. 
og l og en r~kke leder- og uænerk\J rser 1 
TOning. 

1198\ vend e Mogens I llhage t~ DSR . hl a . 
fordi mJ~g)cdwle for ronil\~ på 8alls.r,er<:l 
tiltrak ~.arn . 1 1984 hlev flan kllproru1lf:.lcher. 

Siden 19R711.i1/ Mo,gens v/C,el klub\:>t1lS 
husforvalle, ()~ "<lU!3gel den dasbge drift a f 
Uubhus.et pi Snandvængel . 

Han l\al "<tre! primus IllOlor inden to r 
>culkrinstnkt ionen i snan mange ~r og har 
Ogsd slJet br en af de sene le års .~ l ore ~ue<:ese' 

; klubben, remlig den år l,!;\: >CIIUe rl r;erjnsslejr 
ved Hjdms o I Orkelljunga I S~er;ge, Iwor 
mange a f kubbens medlemmer Br prevel 
kræIler mCoJ bade siI,g lesculle, og del OVT ise 
:>cuUennatcrieL 

M ogt:ns hil' og<;.å d~ke! Idn),,, u l ~rOI'WlS, bAde 
herhjemrlV_Or; i lIdIandel. bl a i den ~venS\.:e 
ska:rg~rd ~ i SydfrankrIg. 

Mogens 1\Il" in,ereS5t for rao,sme N! d)'fkc-r 
ogsa de kil<:si.ske gymoastikiorrr.tr Tal C hJ 
Chuan og Q.gonl',. svm hall desuden undervIser 
ii DSR, 

Sidste nyt: 
Pli f)SR s !;cneralfors.amJing d 21 .11. l>le~ 
.fI!J{l<t'r k!lrru" valgt o;om n~ lrtslrul..tlon~ro. 
end. lq:"'r har' 4 lir ",;erel inSlruktionschef , 
,",,,il 0f:"'1tf I ='iOncn I 99Si% motiolurochd, 
[)SR 
Oe.l.>den h.esllllte~ grneralfo"a,nEngen M 
fo rh.lje Ioomingente t med IO kr , pr, måned, 
s~kd ... s Il del kV3.;ta lsv ise kont lng~ t flu ud iOT 
450 kr . !<lrhøjel>en s k ct~ pa bnggrund a!. 111 der 
fore~tår !tore m.'I1~ rictinve,te rlJ1g e r rrefl\o"er 

, 



The Culture club 
- er på banen med følgende !;Ibud, 

Dcccmher: 

Fred<lg cl 5112· hdehygge i DS~ mJklippe-klistre, gløgg, æbleskiver 

Søndag d. 7112: Julemdtked (evL Christiania, T iv()li el. Forumj . 

J a n ua r : 

C razy Christrll..Is Cuba ret endnu ingen dato. 

Den KgL Alstøbningssamling - endnu ingen dido. 

T ilmcld ingslister til ovenstående vil blive hængt op i S lyngelstuen. 

Desu den vi l vi efter nytår fo reslå arrangementer såsom: 

Opera eller ballet på Det Kg\. Tea ler 
Tea ler (f . el~6 . Dr. Dante'; Aveny, t'-1un go Park) 

Kirkekoncerter (Gospel , .Hm.aris Requie m ) 

i'1useu m sbesø/t, n.lndv isn in ge r 
OSV., o:ov., o s v. 

HOLD ØJE MED O PSLAG I SI YNGHSTUEN! 

H ilsen Kulturudvalget 

ol. 'U 21 i S 



T rad" ioncn 'ro atrlll18ere r vi igen nytiusru, , DSR 

Max. dl!" llas.:rantal I SO, 50il skynd d IG al iwbe e n bi lle:! i baren, s.A d u ikke Glu Slip ordei ie ellC,.åell;de 
u lbud: 

J~~' : ~ f.~i ·· . ' 0:. 
8- Pr;' 2511 kr. 

Enut efter kl. 2J. SO lu. fOl lumsdi.ase og doatTlpagne. u-odgang gennem døren ved baren 

KJ. t 1 4 5 Jean du sdv vr lge en drink i t>ar~n. 

Kl. 18 00 ~ vi Hendes M~jes'~1 DronninGens Nytirslok i kongc.",z r.:lsel. 

KJ. 1900 nuddaj; mea J-/ctterS rncnu 

PAk.1a::dning: 5mokmg (sa::lder dol1ll<.ke damerne) eller 1'!Y"-.1Ik 

n ,l/enc( kan k.obc, I !>arcn Ino 1. 12 og seneSI rOlidac d 1 It 12 kl. 20. 

Kun en gyldig boller s,..::r adgang dl middagen Du er vdkOlTVl"lCn til a: lage sæster med . men vier 
0 pm...I:rkiiOm pi. al l:>ordl' l/lflen law:s "ed IodlrzlvlUlg 

Da..,d & Jupu 

Vi ~ger hjælpo."rc l ~ arrnnge,oenle l Sktiv dig p.o lIS1en i !,)aren. hVI, du v,l hj~lpc: ,Ilt() b).~ III være 

ban'agt d ier da:k.kc bold 
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V i gentager succesen 

Bådene skal markeres med lapc I forskeU'gc (a,vcf. 

De sidste na~ne skal pA 

Indretning arder nye kajaJc:skur . 

Fa:rdisS"relsc af de sid~le pagajer 

SmåreparallOncr med polyester 

Lige som sidst er der nalurl,s~ 1S katJe og kage. baiid'ler. 

So ndag den II janll a r kl . 12.00 

Hvad nAede vi sl sidste I/,ang') 

Alle b;;de ble,' vasket, IOrrtl, \«Iks.tl og poleret. 

Alle rorliner blev clleder og udslciftel. hvor ~I Vaf I'\i:Idvendig 

Alle rodsp.atk blev konuollerel og noterel hvill;e. der 5kll1 repareres. rettes 
splj ller tller konsolk, rellll lil Ernst 

El par kaj.ak.k~ b~v reparerel med glaworv 

Og så blev der kobl kage til alle. da der lom sA ITWlgC al den dejhge 
h,lclTUTI(baglt kage Mt slog ul 



Familiegymnastikken en succes 

DSR's nyeste alrti\lltelSl ilbud • familiegymna~li.kken for for,'<:ldre med mindre børn - va r en succes: thi 
Sf/uten wooag d 16. r'lOv 

Et duW! børn og lidI flere forældre var ",ødt op til en limes motion lil IOnerne ",r"Ah abt;" og and re 
bomet'uts . og salen var ryklt med l<lVer, aber, gtraffer. krokod,ller og anruc jungledyr. 

Succes'en (onsætter d. 14. 12., I l. 1. . 25. 1 og 8. 2. 1998, h~or forhåbenl~8Iiges.l mange eUer flere
vii mooe op kl. 14 -IS 

GlimlfrafamthegymnaSltHen 

, 



Vinsmagningsaften 

P,/mOnte Trt'l/itIQ, Va/poIiulla, Chlanll, /W'bo'fjcD, P,nOl ""ao, ~dtf ,Oddilulinb Dg DOCG var 
bUndl de man~e "avne og I>elcsnc: lscr. der MrlC~ i en Izt Ileut Slyngcklue \oC1nd.Jg afttn d 16 I I 

Vmunagrungsaflcncn. der vat ansrlccrtl a( nlOllQIl$ud~"I~el. wnkdc,o godt JO aIJdubc.:ns vinkender", 
(cllt:r del cr de "cl rm:,k.e netOp Ik.kc ~ lil pr:r.UlNsnirts af con 'Ek~e produkter. der V'Slt §pa'!ndviddcn 
a( l!a l~ns vmptoduklion 

Vinlitmaet I F,aulh ~d Ebbe VlllCenl~t11 orocnlt.edc 0111 de (olskeU:gc omriider. drueam'f og 
ti-cmslil ling~mclodcr og m;,lUc s'"are p:; rnaJ'lCC spa's"mil fr~ de fTclT'SllOdlc. 
fn inlcrcs.sanl aften, der bestemt k~n 1~1c en gent:l8d~ /lied vine fra el andel omrMt (men måske skul~ 
man næste gang vælge en (redag e lkr k:lIdaC aJlen) 

r 0VTigt val del m!sk( en ide, M del kommende k.vkkenudvall/, så lod! ~ mulogh.:<k.nc' for al Gøre 
DSR 's vmudv,l/l tll (esLt:rnc mindre ensidigl. end del nOlmalt fr IMEldel Dcr er jo masser ar 
0~Qnonusk Q'\Icrko,"roetige '\Iioc fra mlUlgc sp.t:ndendt onulMkr på mark:elkl 

, ~ 

•••• •••• . : . 
•• • 



Vinterkajakroniog 

et onde 
eller gode? 

o..! e r obl'9"!o,,\~ , kanoer 0 9 
~3 IAHe' II vær~ ,io<l Ivomme· 
elle . ,ed",ngW~\1 ,rid~n I 
Oktoo..r tol !. Maj 

AI J~F1 Niel,,,n. Br",ddekomul.mt 

Ell e r .. " 1>",11 vIrai ''] fiOl og ikh 
m,ndu vMm ",mm",. er v i nu i nd ~ 

, .. h ",:',.,! <>9 .. 'niere" ~! ... , lig" 
lOlan os Mange 'oere \.er vinter 
en som ~n trul, ,, L me," flere "9 
ti",,, h ~, op.d~ge! "', v ln\e(~ blOI 

er en .. oden ro pe"ode \.Om kræ· 
ver oogle "ndre forhQ ld~f"gl er 
AI oplev," "n IrOllklJt morgen, 
h"o, vand ... , logger helt bl"nkt o g 
hvor twer\ Andedr"9 kan mæ" es 
hel\ " " d j lungerne menl man 
skær", vandel I el 101l919hd 

Om " in ie, ,,,, on$ke. VI ikke al 
vælte ud af kaojakken og Ikulle det 
Ik", Ika l du væ re forberedt. O .. 
før\\e lo,holdl'eg l .. , d .. m lag .. ' 
du mden du gå, ol vandet 
veirm .. ldingerne It, le f,,!ølgelig 
tjekket og d" " ren" p.'lk lædnmg 
0',1 b~d er ""'91 

Hvotd ske r de , "fOd k u l dep~,,,,k 

ni"g~ 

HVil ~n perlon er t)1" vl'\ "lk01 .. , 
P 9,~ ~ til<tf .. k~~ Ii 'J p:'ldædnlng 
t ll~, f<lld~t ,vilnde t kiln de! 
me9~t le t 93 hen <19 tl h v~ 1M' 
Iruende ~ymptom~rne p:' al ~ n 
pe,wn~, 3f~ .. I~1 e r . 

D~, opslA, ~u l de'y<le l<~r. d~r d09 
hun ,g, vol opi"l<HN 
~eJlone ... vil ud~ ,~ "«Olhed """,n· 
mp ... h"!'Il9 .. nd~ I" I~ ma"9 1~nde 
evne 1,1 al btll<ltge drmt og 01'1"1 

T,I "d<! ~ ,I p~, \u" .. " bl v~ o..v'" 
10\. 09 d~ 'ehef " ,I dad"" 
,ndl 'æHe Delle Iker p g il ... I 
leg ,o(n!l ~mp<'r~ l Ur .. n fAldN. , elv 
om kropP@n prøverpA at ~ndg~ 
del!e ved ,11 luHe "f Io, h lod· 
lorlyn" 'ge" t il <I ,me o g o .. " Ider. 

IO( mMl91('nde ~ne 1,1 ill bevæge 
dem) NM blooell remoe'~ t u ' nA, 
ned pl lJ :n 9"de' C ~ I('ui. vil 
der opllA h le'l e\IOjl 

V, beh"ndler en .. he let pe'ioo 
~ed; ~l b ,i"g~ vedkom", .. "de' ''''. 
men ,kke ,,,d I et opva'met rum 
. Ile"'~ ~~dt tøj. del iwle rer mod 
varmen · pak ke per~onen ,nd t 

,kke opvdfmede taepp., Pakke 
kroppen ,,,d i ell~ppe 'Xl arme ne 
ind; el andet tæppe (le brt> · 

lIe qr~tne for en fr'gwer kan.o 09 
~aJ.IIk' Qf ~ r de Id~ O ....... ael er 
v,nle, e lltr lOmmer blot de" 
obl '9i1ro(llke vesr plogl i ",nt e , · 
pe"odt n 

I DKF \ 'eg ler er der el hel",r 
a"'il , ve ~ nogen t..ltemt "'I!~ rxl til 
~y,(hn,en. Om vin i e re" er del 
derlor meget "igti') t at man kan 
komme op ad ~andet h Uft'gl. det 
",I ~'qe ilt m~" e' I~ tæ·t p~ la r>d , 
at man kan r .... dde \ '9 op p~ land 
,nden IO' I ~ ""n"l1e,.. 

<nuren - Ku lde" fr~ Slliportenl 
S , kkern~dsr~d) • gi." noget ~dt ml 
~ t dr.He. mM ,kk e )Ikt>hol ~~ 

GrundM til AI marI Ik ke m~ .. ! 

IJge alkø l"de pe(son~r med Ind l / 
,,,t opvar",et rum. , .. m l a l man 
Ikdl polkke dem ond wm lor 
be!l,re~""1 er, ~t rem pe'illu,en t 

del blod de r e r t arme og ben ",I 
Io a"e en m .. se! I ... temperMu r 
heil ned tol 5 <;jrarl .. , , .. lcu,1 Det 
",I be.irke. iI\ ,",Y;S "' li n opvamer 
arme o g ben lor h un 'gllltl d~ 1 
meget ko lde blod lebe t,1 hj e rtet 
09 medf",~ hlene<top 

Alme" a /køll ng klin Ic rhond'h 
ved d~" reue p~k tæd" t n9 
a"" , ,, u ,, p3kl ... d nt"9 II tl "",I '" 
al pt '1~"a9' Iyllem Ind .. ,,! et 1119 
10j som er 1110Ind I II ilt 
t ran <po rte r .. Ivede" væk I .~, 
wpenOI. De""ie,t ~ ! 1~9 !<il l ,om 
ka f\ opsuge ,w-d .. ". umt id 'Q m .. d 
at del karl va,me· f PH. ulet ell~, 
I I ~e(e Ydem et VInd· og v~ ndlæl 
lil9. , om"", t tll a Oer i l ", .. Oen 

p""",e' , g""' ,,~m 

So< ..... h ed'b<."\!em mel"'~' It>' 
v,nte"0,,,n9 
1)~1l<' Kd no ng K~Jak fo,l:tu~ ds 
s,kke r hedsbes t~mme ls~r \ '9'" 

" 



Har din klub et vlflterronlngs
regli>ment? 
Et eksempel på et vlntprronings
regleml'nt: 

• Reglementet omfatter peno
den mellem standerstrygning og 
standerhejsning . 

• VInterroning kan kun udøves 
af klubbens fngivnl' roere 

• VinterronmgHJlladelse gives 
skrifti igt efter skri ftJig ansøgni ng 
fra det enkelte 
medll'm, gælder kun for dpI) 

pågældende vintersæson 
• Vmterroning mtl findested alle 
dage mellem solopgang og • Medlemmer, der ønsker at ro I 

wlnl"dgang. vintersæsonen skal have 

• Vinterroning er kun tilladt 
inden for korttursomrAdet 

• Der m~ kun roes, nar veJr
forholdene gø, dette forsvarligt. 

bestAet kajakret 3 
roet mindst 250 km i den forløbne 
so m mersæso n. 
have kendskab til klubbens 
vi nter ronings bestemmelser. 

.Der skal helst være 2 roere, 
men man må godt ro alene. 

.Alle roere skal være Iført 
redn I ng~s vøm mevest. 

• Afstanden fra land m;\ p~ 
intet tidspunk t af turen overstige 
15 m 

Ar/ilden om v/nrerkaja!croning og vinlerreglemenl er lån' fra Dansk Kano og Kajak Forbunds blad 

Kulde er et spørgsmål om vind 
Vi kender det allesammen. Når det er koldt, føjes del langt værre, når det samtidig blæser. Det er ikke 
bare en fornemmelse. men det velkendte meteorologiske Jænomen, der benævnes vindaJk[jJjngs
iemperaluren, vi Slår overfor, j fagsproget kaldel chill-faclor 'en 

T Danmark, hvor det ofte blæser, fAr den fugtige luft chi_li-factoren til at føles mere ubehagelig end fx I 

Grønland. 

r nedenstående oversigt kan du se. hvor koldt det føles ved en given temperatur og vindstyrke. Det kan 
fx ses, at hvis det er 0° C og samtidig blæser IO In i sekundet, føles temperaturen som· [2°. 

Disse forhold bør både vintcrroere og - måske især - skUøbere være opmærksom pa. Jeg husker selv en 
skitur i Sverige for nogle år siden, hvor del frøs ca. 20°. og det blæste en hel pelikan. NormaJt vuJe man 
ikke vove sig uden for en dør, men vi var jo på skitur, så vi løb jo naturligvis på ski! Vi var vel udsat for 
forholdsmæssige temperaturer pa ca. fra -35 ul .500 og løb derved en alvorlig fure tor at fil 
forfrysninger. T dag ville jeg nok have vurderet t ingene lidt mere fornu flig\. 

Lars BuruJesen 

Vindstyrke. 

JJI pr. sell 
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Top 20 November 1997 

Pr. 1. november 1997 så Top 20-listen for roningen således ud: 

Position Medlerosnr. Navn Km roet 

IJl8 Tho mas KIu rnho Il 1817,5 

2 3275 B rit la Kns! offersen 1672,5 

3 3842 B0g ~1osegaard 1654 

4 3207 Yvon LiJ1dschotlw ! 637,5 

5 3436 Karen Jensen 1285,5 

6 3874 Peter Viuf Johansen ! 258,5 

7 51 Anders Bo Chnslensen 1158 

8 28~O Jens Reimer 1057 

9 3660 Søren Dybdal 1016,5 

IO 3782 Vahan Ter- Verdanian 955,5 

Il 2385 Søren MøUer Christensen 95'2,5 

12 )<;97 Mia Schrøder 900 

l J 3732 Metle Christensen 891 

14 2716 StIg Larsen 862 

15 890 PouJ Bruniche-Olsen 86\ 

16 237 Thomas Lund 859,5 

17 2763 Søren Larsen 843 

18 1238 Kurt Jacobsen 825 

19 729 .Anders Foyn 809,5 

J20 2025 Majbriu B. Jensen 800 

Det kan konstateres, al mens der er god spredning blandt de øverste IO (klubbens førende. Thomas 

Krwnholt, har roel næsten dobbelt så langt som nr. IO), er der kun Lige godt 150 km mellem ru. II og 

nr 20. Redaktøren Ind sande, at det kan være ganske ft! kilometer, der afgør. om man er på Top 20 ellel 

ejl 

Pr. første J<:lluar vil der blive lavel en ilY optællU1g, hvoreft~r VI kan se, h-vcm der roet Længst l 1997 l air 

l], 



En langturs-dåb i september 

"Kunne du tænke dig al komme med p~ en langtur til Gilleleje~"lød spørgsmålet en dag i telefonen. Øh. jo lak. 
det ville jeg da gerne. S3mtidig med, at jeg fik en akuI Ulnke om, at den slags da visl nok er s~dan nogel primilivl 
noget med overnatning i lelt og sovepose? Sovepose (!), og mig som aldrig har prøvet at sove i sådan en - endsige 
ejer en! Og er der ikke ogs~ noget med ligseunderlag - og hvad Inon jeg i det hele tagel skal/bør have med? 

Som ny roer fra i år havde jegjo kun hørt/læsl om andre roeres langture. og selvom jeg havde gjort del med en vis 
skepsis i behold. havde jeg nu alligevel syntes , at det lod lil af kunne være hyggeligt. Men del stOre spørgsm~1 for 
mig nu var, om den slags mon VM noget for mig~ Alle de prakliske spørgsmål omkring en sådan lur fik jeg dog 
hurligt afklaret, og efler kort tid var også de for.,kellige prakliske opgaver inden turen blev fordeII mellem 
deltagerne. 

Så oprandl dagen. hvor Yvon Lindschouw. Jeannette Lund, Tove Madsen. Jens Mariager og Jeaneu Larsen samt 
undertegnede. der pH forskellig vis havde roel en hel del sammen i sommerens løb. fredag den 27. seplember om 
eftermidrl.gen drog af sled med togel til Gilleleje. På stationen blev vi mødt af formanden for Gilleleje Roklub. 
Hun bød os velkommen og gav os nøglen lil klubhuset samt et par kort over området og farvandet og ønskede os 
en god week-end. 

Vi drog SIraks ned til klubhuset med alle vores pakkenelliker og blev meget positivl overrasket over klubhusets 
meget smukke placering for enden af en lang flot kampestensmole ved den ydersle kant af Gilleleje Havn. Al husel 
så ,amtidig var a f nyere dato med nogle skønne køkken-og badefaciliteter - samt ikke at forglemme el-opvarmning 
- gjorde jo ikke begejstringen mindre. 

Vi fordelle hurtigl nogle opgaver af praklisk karakler mellem os, såsom straks al gå ud og handle ind lil middagen 
næste dag (Iisk selvfølgelig'). begynde al gøre fredagens aftensmad klar o.s.v. Maden havde vi medbragt 
hjemmefra (det var en af de i forvejen fordelle opgaver). Menu 'en stod på røgel makrel. der blev lunet i 
klubhusets I'Armlufl~ovn. dertil gode kartofler og en herlig dild/flødesovs samt en frisk salal. Desserten var en 
lækker chokolademousse og Id sidsl kalle med hjemmebagt chokoladekage (altsammen med hjemmefra). Ikke en 
af os gik suiine fra det bord' 

Aflenen gik med atlæg,ge mange og forventningsfulde planer for lørdagens rolur, som vi beslemte os for skulle gå 
til Hornbæk - om ellers vind-og vejrforhOld ville del. Reslen af aftenen (Indtil kl. ca. 01.30) "ordnelle" vi lige 
verdenssiLUatlonen sådan i almindelighed samt 10.000 andre yders I vookommende emner - allsammen hJulpel på 
vej af en enkelt øllet enkell glas vin eller to, 

Således beriget af både mad og drikke samt ikke mindsl vores forventninger til lørdagens rotur, skulle vi så i 
soveposerne. Og som absolut nybegynder ud i denne ædle kuns!. må jeg indrømme, at del var nu ikke sii slemt. del 
her med at kravle ned i en sove pose på gulvet - omend det føltes en smule akavel. Ogjeg må faslholde, al min 
egen seng altså er en smule bCllre al sove i. 
Lørdag morgen kl. 0&.00 ringede vækkeurel, og efter en hurtig "morgennetning" >piste vi morgenmad. Mens del 
slod på. fik vi besøg ar nogle a f Gilleje Roklubs friske morgenroere, som fortalte os en del om klubben og om 
deres robåde o.m.a. Efter morgenmaden ryddede vi pænt op efter os, og så blev robådene inspiceret. Da vi havde 
fIlet de Io 2·ere i vandel, som vi skulle bruge og var ved al fylde dem op med al vores grej. opdagede vi, al den ene 
af bådene var ret så ulæl. Hvem havde gleml al sælte bundpropperne i?~ Ud med grejet igen, bliden op på tand 
og alle bundpropper var pil plads. 

Den båd kunne VI ikke bruge, så den kom ind i bådhusel igen og en anden 2'er blev sat i - og den var tæt. Vi var 
god l nok venligt blevet advaret mod denne 2 ·er af en af de friske morgenroerne. da d~n var meget livlig på vandet. 
men hvad gør man i den s,tualion. Og det med livligh~den holdt stik, viste del sig. 

Nu fordelle vi vores to langtursstyrmænd og os andre i bAdene og drog af sled mod Hornbæk i højl humør l et heil 
ideel I roveJr. Solen skinnede fra en skyfn himmel. der var næslen ingen vind. og vandel var stOrl set blikslille. Del 
blev III en meget smuk rotur til Hornbæk langs en smuk kystlinie, hvur vi kom forbi nogle skønne store som
merhuse, høje skrænter, to fyrtårne o.s.v. 
14 



Hygg~ på Hum/!ld Havn ((OIQ.· 8~mly S.,hJ 

Ved del r0r~ le $~i fl i den 1 ;~ I, ,,e bJd bln ,j hml,gl ~I", ove,. al d~n r,;sk~ "lOr~plJO'" Ira k l ub~n havde HI 
fladen ,ar liv lig - m~bcl l;~I ;s~ndda Den n~rmtil smuttede rundt Iynhurl'gl. og ~i nåed~d~ Q&~å I I fil et ~ k"a:l 
v"nd irnknbords r"rsle g.n!!,. yi pr8'le<X al ski fir. S, kln det nok vz:re, 'I~' ro k lZ:rI '1 n:nh c.-.den hei l ned. n.lr 
vi skiftede. oS~ ' ,Inol", kun ~ IIf OS Ad gangen mille Ily". SIl!. i blden BQmer fr. d.nroe l' lk 5_3V.n l< v,, 00 

n1 dejli~ hu"i; bid, der var god Il ro i. 

Ing~n af os ha"de rø r v.1<W i Hornb:æ k Havn og Je~ hH"de ror nøjdscn ~f'l skuli •. Slyr<: vor~ b~d ind Og S~ k ln 
del nok v",re, 3' J~!llik brug for .h. hv.djeg havde Iz:rl om sn",ve, m~""v re(lnl1. af Karen Brems fi l m In 
sl)'",and'udd.nnelsc i juli mlr.ed i år For det her vir Sodl nok snæven. flrvlno.lllcll ind I,ldel enc:sle s l ed, hvor 
~i ku n"" I"' r;:ge b~defle III , hav""n Id ~r ladvarel. hvis I ~l u lte få lys! III al efleTPr'-""C ople'oel~en). Det var b.re 
om III holde lungen loge I munden og hJlElpe hinanden. $li godt VI alk: , bJdo:" formåedt: - Qj; VI kom godt i, od . 

Frok<.v.iltn blev i!>dlAgel P! den y<k:fslc "", le vcd Ho'nbil:k H~"' n' s trA lende so lsk'n . Mens v, sad og sp,ste. kom en 
mand 0& had os fly tie vores ",hld" f N d. lå Ij~e ud for del Sled, hvor mon I r~k de lokale to.\de op pllla od A I tll 

malle vi over for ni !lyne den ene af roMderle. hvor Vvon gt k den ent mcd., mandskab Hun rok v·iSI OS a lle. II 
hLfn m~1f e<.k kunSIc:n ~t kunne kommandere sine roert "1 ,, rolskoJdelsa:1 ils.,1 h3rdl il rl)l"skodde III blde b~BWrJ 
ot u)rbo.>rd I en uendt:I'~Iled'" hu n 'l:! m,ks. da dn Iol?,e Io./Iapl ~8f plads II I al b;lden ku",""".ende En hj~lpc:nde 
hAod r .. 05 [\i lind hja lp lil. 0hopc!"lt'onen Iykkede'l ('.I>nske fornem. 
Unde! frokosten var vi ble ... et en;t?,e om. at v, lige m&ne runde den nil:sle pynl pi kySlen for SI se. om ,·i vill e .... :O:~ 
j stand ti l al se Kronoor~der fra, v, havde godt n0k reg is I,erel, a t de.- ,ar kommel hdl v,nd i lufte~, ",e r. vi na«lt 
hu.,'gl den oml~he Hm cg, kunne <ksværre ikke se K rOIl'oorg. meo dtrimod Helsingborg. S • • 'endte v i b~d ent 
omkrin~ for al ro 11Ibage til Gilleleje. of: f~ n.dl I)/lhun,gl ud .r. al dr':!. ~om ~I havdt ople,'<':1 S<)m Iodl vl"d I II Aen. 
havde udvi klelsig lil en ri lne hg w ,d moo.ind med forholdsvIS sto,e oolger pi vandel. Pyh . .it. ar hlr dt 3 rb~J<k 

D. VI lil wh' "l ede hjem h .... nen' Gil\C:leJe v~r alle lJlI'!l1e og nogle af OS voile h>crne hvile lidI. Inden vi tog h>!.dcne 

op afvallde!. Men ··nej'· sagde Vvon {fI""oCge1 L1klis~ og plEd~gogis k klo~l) ~I sblli~e ,zre rærd' f:e med b ad e:nt 
:Sillodes <.wert.ll tumle v' na dene lor vo re; ~Cj , lU~dc.n pil 13M og ~al1t de", pi p l3ds, bådnu~e'. hvo,-dle, m,roe 
r,.sLske ressourcer vir brugt op. DCI k!lI:~eOe en plads I solcro med en ~(olle ".nJbajerog ~ .m0S hagerter 

Snan begyndle jer al b l· w: !r~vll r llubhu~"s lO baderum. OS eflerlliindcro (lJISlod der el klar! l:tehov for a t ro r>::Ij;el 
~l SPISC. Ro llerroe fordeltes, og menuen endte med 11 ~~re S01ungefllene r med klO.,.jcr i n .. desovs, sautered"" 

porrer og Sulerw.Jd .... SillTI liøse , 's og <knil t t par Ila,ker n~ id vi" Og del t or~vil ndt wm duS ro, so len, Som 
dessert tog v i r~.,,!Cn Ircho~o l lde kagen f,a dagen rør sammen med en ~op katTe. Alle var nu mæl1e og lr~tte II 
den I"nse rotur og maden. så ved n-liden 10fnede de førsle i sovepose'~. mens Tove o.!Ueg bevægede ~ ud i e n 
Il ng ~"",llal ~ um divusc emner inden f Cl' opef3ens .'erden. Til s idst blev 5C1~ vi hdt n"'tte OS krøb ned i .... o .. ,~ 
soveposer 



J~s ~'>1'ede ~~ 6 )(j " 6ee. og oø lev~~ ~n smuU~SI~ .oIOP&~n~. mJn k,n lænk~ <iS "d o, ~r h.-et samm." med 
Jea nt;\'. de , ogsA .l!!J>Cd: I,d",t Sn'r! d~kJ.e<lc klllbbcno noorgcnrocrc op '~en. on, ~ i vil le no«l.d og ro' [)to 

kunne ~odl b'\Jge en st)'rmBrd, mm in~n af 00; .'a, heil klar lil .:kro sl.&S mor~e>lakl ,~" eler pi dellidspunkl 

VeJ g·"den SIrIl!; Tove ,i l den IOh le DJ!:er. hvordler ~, irodlOtJ,et >;oM l OS Godt In.:>r-,;enmå lltd . S. fJoIlU:.tdc~. 
r. "set pæn t n mmcn cg skyndl ~ O! ~d i båder>e I da~ skulle lur~n S~ lang.! kyslCJl den anden ~J mod RågelcJe 
l:.rodnu ~nb'n; ~a r 'c)rsudernc med o,. Vi h,yde ~ol Ira en Ikyfri h"",nc l. del " "r "<:'1 v,nds tl ll e oS vi roedt ~ et 

bhklll llc hh' j~ skulle loge hilse og ~ige, al d~1 var 1:'11 lige lå .",uk lur de n ~ej I.ng. kyslcn •• om lu ren , il 
Hornbaek havc\c "Zlel 

Eller I I have roe! i I,dl Over I lorne fi \; ~ "Je pA en IZI, ~>enle Jes Del er <Ul ba re en fug l. _ar rr:akl,Orlel1 fra de 
and re, men fRer kOM lid ~ u nf>t' , II ~ Sf ~ælen Vi lagde b~ne5ammen ~ dc l,~ de m"!(b,l S!e b1,.,.,00l1 og a ">del 
gc..lt , . It imcn~ v. sad Ol: beu"!;lcde ... 1 ... Ol: s ol " 'S it "" I .ig. al d", _tr 4 szler i " IL Dm ere.f dem .." r isÆr 
n ~S~"';g ro.- at se, ""ad v, "ar for nog l. underl ige fisk og kom fornoldw" tJe l pit boldcrlc V vor (orSøgle SI;;!IOfTI 
n'C'5le,r~OGfar. si nu "erlin ~, ~p"l: ndte pi frcm •• ldelse" af b, ll.dcr ~e 

Tils id.r rood.:: " i r~ur til klubhuset. ler.t:JOrde b'dene 0l: latdt dem pi plads. Sj "ar del tid lil lidi fro kos t Ol: 
derefi .. '<:T1l',0r , n~ af klu\> ~u,el V, $ kr"", en ~il$en lil ~Iubb<:n i ,,"'u 1;.1C.,ebog og ,Iollw< <r, n .. kc G.nLl.-..I 
O~"s k lom lak for IA n Med a lle vQr~1 "pi le,enclhke!"' pA na kken !>i ~ tUltn 5.å lil sUIionen. h~o' , i log toga lil· 
h~gc l,t KobenhavlI kl.1 4 51 - lå v3r der også Ild 1,II,dt ",,,,,k-end derhJemm~ 

Os fo.- II veode "I~S" lil mol c{:rt 'potrs,mJI fr. borgync:iel,,,,, af dell e .. dlæg - JO. langt" r er noge1 for mig Vel 
""Ic 1)1;1. fordi m'n I.nglur! · .. .;.;~·· , I;.~~ .... c:n la"!:lur l (d"" ">er. promiti". ,'a~. mt" Indrt,e af den hdl mere 
"semi-luk.urLlJlt"'l)'pe !)tt ".f en I;"'l: de;"l'u' SI" .... " .. " mro ~e ~~~d,ge menf>!:s ~er , Cl <kJligt klu bhu, o; 
v, h l,dc~, pa r helt pragrfulde rQlu r~. Dcl bliver , kl<.~<tdsle s-ans! 

R~My S01: 
M e<Jlcmnr ~()~5 

I 

. -.;j;.'c. ", .... J 
-=.~-'··z~1 

~ ----:.~ ~i ;",; ,-- -;" 

Arel går slært. på hæld - ligesom Jem Chr Pørne!is kajak pJ Hje lmsjo 
(/0/0 Sørt/l Larsen) 



Rundt om Mors 

Stjernestunderfra en DSR-langtur 

Ar Thomas ROljen 

"Er det ikke en lidt gammeldags mJde at rejse p~")" var en lilje knægts gammelkloge kommentar. da 'v1 
en hed efterm.iddag gjorde landgang på Sennels strand 
Jo. maske - men det ... ar nu også den behageltgste l næsten 30 graders varme. 

Vores langtur rundt om Mors stan ede nemug meget passende samtidig med hedebølgen i august. Så var 
der til gengæld heUer Ikke andre bølger. 

I to biler ankom vi sent lørdag aften ti] Nykøbing Mors Roklub. Nøglen skulle være hentet på 
vandrerhjemmet inden kJ. 21, men en åben trækrude og et medbragt talent som kl.atre~, vISte sig ar 
være lige så effektivt. 
Roklubben og vandrerhjemmet ligger i øvrigt dejligt med en storslået udsIgt over Livø B red rung, så VI 
næste morgen - især når det ikke er stiv østenvu,d' 

Vi var endnu lykkeligt uvidende om, hvor SVæ:r!. det faktisk kan være al nå hele vejen rundt om øen. De 
lokale roere fortalte os førsl ved hjemkomsten, at de i gennemsnit kuo kan korrune på vandet 30% af 
sæsonens dage - på grund af østenvind. Jo, blæsten går frisk over Limfjordens vande. 

Efter klargøring afPTNEN og GAADv1ELØRE, som den gæstfrie klub havde reserveret til os, stak vi til 
søs i høj sol og vindstille med Mors om bagbord 

Vi roe{je efter søkort. Det må absolut anbefales i delte lavvandede farvand. Kyslnære landkeodinger 
hjælper på orienteringen og viser vej til interessante hvilepladser. 
Vores sejlerkyndige slyrrnand på PINEN var nu også mest tryg, nAr hun kunne overtyde sIg om., at alle 
sømærker, koste og bøjer var på deres relle plads. 
Del var for resten ekstra lawande i den uge, så el par af Limfjordens berømte muslingebanker blev 
pludselig meget nærværende. 

Hjemmefra var de første distancer lagl efter overnatningsmuligheder i bogen: "NaturcamplJIg i 
Darunark, 1997" og aftaler var t ru ffet med værterne på forhånd. 
Det skuDe vise sig at bhve en stor succes. 
Det nytter selvfølgelig ikke meget al vide, at campen Jigger 1'3. €jerslevvej 8, men hVIS man aftaler, at en 
høtyv med en hvid plastpose på stranden kan gUIde en sikken i land - så virker det. 
I bogen er pladserne beskrevet med tllgængelLge lactliteter, aUe trJ en meget nmelig pris. Nogte s[eder 
kan man endog leje rob.:idc' 

Første stop var Ejerslev naturcampmg, der er en ideellejrplads med læ for vc::..tenvlfldell, gulspurvesang 
i krattet og 2 minutters gang til gården med bad og vaskerum. Om morgenen kunne vi hente friskbagte 
boller, morgenmalket mælk og nylagte æg Det Sidste dog med Corbehold. "De' beslæm'er le nøn!;," hle\.' 
\·i [X'lært Dc var os ven.hg! ~tcmt. 
NyoPbrravede kartoner og et !,a.r squash - der fik vores fendere til at rødme - blev stuvet, og således 
beværtet vinkede værtsparret os VIdere I il nye oplevelser 

Nu stak t urens første sæler hovedet op af vandel. Ejerslev Røn er en sandbanke, hvor hundredVIS a f 
Limfjordens flere tusmde sæler kan ses pi'lland. De var nu ikke hjemme. så vi fortsatte til en af 
Il'lndsdekns store se\'ærdigheder, Feggeklit Det er en stejl klint. hvor de mørke askelag fra tertiærtidens 
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:VU [kaner veksler med lyse striber af mo ler. Det ligner en gigantisk kiksekage, der opleves allerbedst her 
;ude fra vandel. S~ledes inspireret blev kalTe og Hob-nobs rundet frem. 
ØSI for Feggeklit er vandet i øvrigt lavt og klart med spændende havdyr t de svajende langskove Et 
Iparadis for snorkeldykkere. 

!AI runde nordspidsen af Mors kan være en prøvelse. hvis det blæser. Så slemt , at man Slår sig ved at 
bære badene over land. hvor tangen er smaJJe:st Del sl<!p vi heldigvIs for Fe~gesund la som smeltet bly, 
Iså strømmen og dovne rotag førte os ubesværet t iJ næste lejrplads, Sennels Nalurcamping. 

!sennelS byer - visle del sig senere - udo\'er ThiS1ed den sidste kystnære by med en troværdig 
tSuperBrugs, for de næste 2-3 dage! Derfor er godt råd ' Styr mod kirketårnet, '\.å rammer man byens 
~slrandpromenade, hvor de indfødte kan vise Vej III købmanJel). 
I 
tMed fyldle rødvmsdepoter og andre UVSfOTl1.0dcnheder roede vi hdl videre mod syd, ItI selve 
I na turcampingpladse n, med et nyopfØrt rooslenshlJS som l:tndkending 

~Hvis man trænger til et varmt bad, en b10d madras og el tøn sted al sove, så er maskinstationens 
feslgarage Uge sledet. Her var kulørte lamper UJlder loftet, gaskomfur og koldc Thypilsnere i 
køleskabet. l'ogle ar os trængte allermeSI lil det sldc;te, og sem p~ aftenen - hvorfor bliver det altid så 
sent? - kUl\fle vi nyde aftensmaden ved tellen~ p~ !ol randengen 1 Ska:'Cl 6'0 planeten Jupiter. 

Vejrudsigten truede med kuling indenfor et par døgn, sa nu ~klllle vi se al ru; frem lU et sted, hvor det 
I var værd at blæse inde. 
: Sydover, forbi Thisled - der rø~ den Sidste købmand - til frokost ved foden af VLJsundbroen 
Nu gili deljo egentlIg meget godt, så før vi n~ede al blive lrætte ved tanken og gøre mytteri, var dagens 
elape på <lO km blevet tu herlige naturoplevelser I bådenes kølvand . 

Naturearnpen i Doverodde ligger el stykke oppe i landet, meel ved kysten er der en perfekt Icjrplads. 
man kan låne, hvis man spørger pænt 

Lystbådehavnen ved siden af har blåt /lag, som tegn på, af her er både brusebad, cafeteria og ishus 
Serveringen var nu godt nok lukket for vinteren - m.an kan nu også være/or forsigttg - og de! nærmeste 

I handelssted var 14 km ad landevejen til Hurup' 
Men hva" man Sidder jo ned hele dagen njr man ror, Dg så fik ekspedItionen også sel lidI mere 111 
køerne på Thyland. Willy's taxa sørgede fOl hjemtransporttn med de rigelige forsyninger. 

' Det med kulingen vIste sig al være falsk alarm, men vores bilx:1 med overnalningssteder havde ikke nere 
Itilbud Der er godt 40 km Itl Nyk.øbing Mors fra Doverodde, o~ det havde vijo ~ge bevist at vi kuntle 
kli.lre, men J det gode vejr hastede det jo ikke. 

Farvandet syd for Mors er rig på vige og bugter, s.å man skal baf~ be~len1lne Sig, hvis man vil i land . 
Ferskvandsdepoterne var ~-nidlcrtid vores s{Ørste bekymri.ng, så hen U1ldcr aften beslultede vi os for el 

Sled med joller på svaj udfor stranden. 
, Hvor der tr Joller er der en vej. ved en vej er der en gård, og i en gård er der en vandhane! 

Vandhanen fundt vi på Toustgården, hvor kanoffelavlcr Olaf Sand fra "The Julekalender" kUMe være 

tastet. Der kommer åbenbart heller ikke st1lit kønne, giftemodne bUlder pa den kant. sa vi fik alt det 
vand vi kunnt drikke 

Heldigvis havde nogle af pIgerne ikke glemt deres jyske aner . så de kU1U1e forSlå sa meget. at 
Llrnijordens sælbesland nu var s:.I stor, at de åd bw)dgarnstiskernes fangst ng at ilJcruserne var lomme 
Det var før sommerens gyser om Mariager og døde ll"luslirlgcr i [ im~ordcl) \'ar i"llmindelip, kendt. 
Vandet i hanen fejlede nu tkke noget 
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Sole!l gik ntd i t n brand, bådene spejlede i vandel, som 1~!>Om smeltel guld, og pølsegJ'l llens røg s te l; 
lodm mod Iro~n~nens stje rnehimmel hvor Jupiter lyste med sine maner - del ~ar ren reklame~,1 m . Den 
nal mJllt vi bare sove unde r åben hirnnel, og 1:l:IJe stjerneskud lil a~e ønske r liM brug!. 
Me n der Cl også II1seklcr I Paradisi Om morgeneo blev vi bogsla_elig lall drCliCI ud i vandel ~rnog le 

små sorte milter der bed nedcrdræBtl~1 
Glimmeroosscr og svirrefluer rravde VI elle rs lært al orngas på luren, De el.o;ke r gule kaske ne r og 
kl ubOens hVide servICe! 
Morgenmaden blcv lndt3gel på forda:åel i vand I~ kna:cne 

Dagens mAl vat N)k..,blJlg Mor~, mc:nden hVide sandstrand ved Sillers1cv havn Sk ulle også lige prøveS. 
!Xl var j øVrigt førsl e gafl{!. VI ~om forbi el ordenlijgl badesled. hvor vande! var dyb! nok og ud!!n de 
;;lore IlInsskove, \, ellers lil roede ov([ 

Efler 5 dase og 130 km ~ h .. len var PrNEN og GAMMEL0RE aUer h~fTlITlC i N)'kobLllg Mors Del er 
der !k.ke mange, heller I.kke de Io~ale , def hal vælel heldige nok tir al ge~mføre 

Vi fik all'i.& Ikke brug I'or vores overliggerdag, så nu var der endd ig Ild lil Ilt være ngl ige IUflSlcr 

Del er egenthg ma::rkehgr, m<:en ~ en langIUf c r <kr cr raktl~k ikke lod h l alldel cnd al ro, hokk 
fr o kostpause, o g nå frem Lndcn Jfle n. Og så bl.i~e r den allige,"Cl mindsl o1te inden madholdcl har 
aftcnsmaden kl,).!" 
Vi målle e (\er~ lil mindc hlllllnden om Ikke at lappe· og htlst helkr ikke brokke 

Roklub/l(n skulk ha , 'C kanindåb næSle da!!" så vi log bilerne til Fur, for al se plllarxlskallcl . fra land. 
Stegte ål på Færgckroe n, som vi ikke selv s~ulJe tave, oS masser afmc:Mesker og ~v pJ havne kaJen ".ar 
næstcn Cl kuh urellok e fler aJlenerne ~å de ooe strande 

Vi f<llllJt doS et 51illc Sled, og fik e n silstc nal UndCI sIieme himmelen, inden".i igen skulle hJC'm til 
.~ lorbycns Iyshnv. 

Aralie de ItjerolC r vi sa. må rrundsl 5 gives foren rigiig god lUf, gOdl lilrctle lagl i e l he rhQ:l 5.a rnmer\'<:ejr 

~~,()nRO'''' oS styrmænd Pia ø.flergaard & I.one Hau /und 
R()er~ ' Anneli' Skylle, LOIII P~der.s~~, Niels Jørf/,fn.sen. ThomOJ Rm/clI 

Som def W.I", "ar Mflr~ ·'"r,. " ni k,,· /(J~wl "n'n's. V, tllKer mu(h)/igvi,· derop 'K~" 
L.one P,·oIu ,rn OR l.one IIJufund (furres/). (FulO ' Annette Skytl~J 



A{renhygge på MorS -lUren (jOIO. Annefte SkYlle) 

r~------
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Trænings/ur med Boston I haggf/mden Fra" ses Maria, Christina, Melie og Bianca 



HEAD OF THE CHARLES T BOSTON 
16.- 20. OKTOBER 1997 

BiiHlca Ca r st ens., ,,, DS R, har roet 8 · år. 
t~ e t te MaUH a",en, OSR, h il( roe t S + i. Ar. 
Chr i s t~ na Rindcm , DSR , nr. 3 ved VM i 2 - , 
t~aoa Vea a, DS R, nI:. S ved VM .i 2-. 

c o>:: Ma ry Lo cl.;: 'ye r - 8 ::- Q'mi"Q . ",mer i ka n !i! k t ræne r pJ 
I-li s cons i n Uni ' .. e c::at y 

Po..: h'l hVal: v,'LI: J eg tu.ot , de ~ er l:J.me li ·;Jt dødsygt a t vente 7 t i rf,C:; 
I s la n ds lu ft )".avn Vi tr o ede , at :je t Val: arra "gc~et e:1 tur c.:d t il 
I sl a nds varme ki l de r t or dl' ,.'."nte nde flyqæster, men der bl e v ',' i 
snydt. De c var ma ndag ffiQl:<jen, o~ v i i8i.:.> n o<l , Mett e, ,1"ria ug 
Ch ristina) Vd f på v e J hjem fr a e n kan o n - we e kend oq ~ærr pe opl e vels e 

BO Slon . 

D"r var r,ilmeldt 34 b~rie 1 vores bådtyp e - C~,,,,'llp i On S~ lp coxed t OUt 
" o men . Dis t a r1Cen ,'ar 3,1 m i l.; ~ ned a f f loden , hvilkel s va r ..,r t l l ca 
5 Ba gsværd- k i l.omete [;, U:1der vej s ku l le ." i o.:nder :, broer- og l a v e n og l e 
temrn~lig s kaLp e -'wing I, l\ n g~ bredde n o g på broe r n E; V<l r d 'H ~Qrt «f 

mennes ker. I 1995 ha -,'de der vær et ca . 300 . 00 0 t il skue re, og det så 
i k ke ud ti l dt "'./I ~ge af dem Vc!!: b le vet h j emm« i år, trods smån"qn , 
vind n(J kulde . De t mLndede en del 01'1 Uyr-eoOlv€ n pa E remit dse l '1bsd aqen 
e l l e , I1åd hu$pladsen den d .:>g , hvor Oa nmac\ vandt EM i fod bo l d Her V d~ 

d et b .loJ;e 1"OOHlg , de r var. anlcd r i ngen Li l men :-1 eske-m y l d e l' e l - ~l1da r. 

skdl det væn" . 

8Hd<: n, som \Il. s kulle LO i, ha vde vi l e.)'_'!t af "i :"1s consin UlI i\le r Sl.t y, 
n vc t Ma~ y e r dn sa t som r ~l - l ~- "'n~ r. Oen \'a:: df mte I"~e t VespoJ.i og I :' l 
HaT v"ra Womer,, s Boathau !>e . I::! ~d nll :;e t ~~ r på størr€ l se !<led OSR, men ~"J r 
ki.." rt bed ,e t oen i n <J~ - () i? cm l' lædn j n~s ' - ~~ ' l' ·e tc ( He [ op l e c, .. d f> v i. 
b l . a a[~e l"i l;d r; ~ ke (OeI"e3 [;J>'l;0 I d ,j i n :J st i., l i Tl(,j ,, : hAd e . l Dal\~.;; d( 

ke redE" næ_~t"'ll ,,-:1(' L;[1~(' ..... r: € T i nchtll li n<J af spændholdt, 
riS""'J'"' ''' ', S<T! i <; ",tc . , 'o,,,,, _~;\Jdr -, er d .. -. b~s temL i"- ke i SL:~:e.-ne . D~ r 

"" c ti". 'Ieste bacJh use .; IVd t e n tr:-r-,j·" . so:n kur, : .l;; ""- S'.'.\ 

b lid i ",jst:\ j '·' '1 . [",oen ,e k i qy , -le und d':"~ yt p å 0 '0, dd ',· i '-~ -" V;f'r ~ I ",: ,' t 

c ern 0<1 or' \llece Je L ~ L'"_I : _~ ' ::'f , ~; i C~'''l -~', " 1" ) "q t tc" k,_ på , G-_ Gi' 

l o .["';tllf-. s .. fi)r bl _:ie ,, ~ illciS I ~ . i "0 . m1 ~k" t ~: a e . s f O:- kla. ;-,c r, hV"~'for 

.j a lL ~ k t:' k d. pr~v::- I" '" e r " ,-,,, le d l '1-c~- d c- ns bed~ l e 



Og nu tll det helt centrale - selve løbet. 

Der var flyvende start, hv~lket vII s~ge, at bådene skulle starte 
forskudt med ca. 10 sek. mellem hver. Vi havde fået startnummer 13, 
~en da vi hverken er overtroiske eller durw~eJ bar vi nummeret med 
ret ryg. Det var rystende koldt at lIgge der ude bag startll~len og 
vente p<l, at vores start skulle gå. Der blæste en god medvind og 
vandet slog ind over os. Hv~s det Ikke lige var for de mange 
hundrede bide, der lå omkring os, kunne det godt mlnde om årets først 
regatta - Langstræk i Odense. 

Mary, vores 1111e perfekte amerikanske styrekvinde, blæste sine 
lunger ud under løbet. Sjældent har jeg hørt så mange arnerlkanske 
bandeord og SJofelheder på så kort t.l..d. Der i lufthavnen pA vej hJem 
prøvede Jeg at huske på nogle af dem - for sådanne udenlandske ord er 
altid gode at kunne. Hun sagde sætninger som "I Wi3nna t"'''''ing win 
this race" og "Ohhh, Mette-baby g1.ve me more, give me mere, SianCi3 
let it go, let l t ge", "Th~s feels good glrls, give me ten", "you 
make me all wet". Gud ved hvad de egentlig havde for der oppe på 
spidsen I Vi forsøgte virkel~9 at tllfredsstille Marys krav om power, 
rhythm og speed, og det lykkedes ' I 

Med Marys krævende stemme i ørene og vinden i maven overhalede vi en 
6-7 både ned af floden. Det var skide sjovt. 10 meter efter 
målstregen fik vi tilbudt en varm hotdog (det er V1st en slags 
traditlon), men der måtte vi takke nej, det var ikke 11ge det, vi 
havde lyst til. Endelig blev resultatet annonceret i højtaleren -
Wlnner: Dan1sh Rowing federation. Råb og skrål, op med armene, det 
var jo os. Mette forstod det 1kke, men hun er JO også fra Jylland. 

Det havde føltes rigtigt godt ned ad floden. Takket være Mary's 
styring og vores v11je og power, havde vi lavet nogle snævre sving 
og overhalet mange af kenkurrenterne lndenom. Vi var stolte og meget 
tllfredse. Tiden lød pi 17.37, hV11ket var 20 sek. bedre end nr. 2 
(University af Massachusets med KV1ks Sarah Laur1tsen p~ 2'er 
pladsen). Banerekorden fra 1984 var på 17. SO, så den havde V1 også 
slettet - sådan. 

Ærgeligt at vi skulle skynde os ud til lufthavnen 11ge efter løbet, 
men vores feriekonti står l mlnus, efter sæsonen 1997. Vi ville 
ellers have elsket i3t deltage i festen om aftenen. Rampelys og 
mediefokus er der jo, som bekendt, lkke for meget af l Danmark. Vl 
nåede lige et tV-lntervlew og en samtale med en dansk journal1st, 
loden V1 satte kursen mod lufthavnen. 

Red. bem.: Dagbladet Information bragte oa bagsiden af avisen d. 
22.10. en artikel om p~gernes triumf i Boston. Artiklen kan ses pJ 
opslagstavlen l Slyngelstuen. 
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MANDAG: 
1700 13]0 
18]0 ?OOO 

1iRSPAG: 
0700-061) 
1700'181) 
181)-)0 ]'j 
}OJO-noo 

ONSDAG: 
1700 18]0 
1330 IH ) 
19 1))100 

10RSDAG: 
1600·1700 
17000' l830 
lUJOJOOO 

ULMG: 
0700·18)) 
1700'1830 

SVNMG: 
li 00-)\00 

1)]O-17CO 
~"1 "'O ''I ';0 II :\, -lU:, ' 

MOTiON\ 6YMNA\1ik 
\l tPAt~OM( av(pt 

",ORGtiV'GY"'iVASliK 
MOTiON\-WMNA\1I\( 
",OliO iVS ' GY"'iVASliK 
TAi (Hi 

MOTiON\ ·6YMNA\1r\( 
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Edb-medhjælpere søges 

OSR betjene. s's som bekendl af en .op,oloko l på edb OeMC er udllrbejdel af J()na~ M.;Jlgaard_ 
Systcnlel ska l <kis vedligeholdes. oels umprogrllnvroe'es ,;1 al "- ,,mllt ;"lU: pl wlI.dows 95. 10n35 hr! 
ikh stiv ovc,kommc del It arbejde, og twl (og klubbc:l1) har de rfor sl.æ:rkl brug for hjzlpc.c lil de lle 
arbejde Har du 1l'S! h ' ar Simle kl ubben rroed delle v,gl~e arbejde, kM d u fri flere opl)sninger I);)S Jonas 
eller fOffru.nd HenninG 

Mllrio Vr<la og ChriS/ino Rind()m VOr .wverænC i loer vden 
(Alle D.H-fOlOt . Melie /Joeller) 

Vi er li/baXt pil (70~" i døbhtlr-fin:, Fru v Ao)",,,I. Thc."",d,·" Hfwhro, øre",! H 



Velkommen til en ny "gammel" træner 

Af Mette Bacher 

I løbet af sommeren stod det klart for DSRs kaproningsafdeling , 
at vi havde brug for en ny træner. 

Tre trænere var med ved star~en af sæson 1997 men som månederne 
skred frem blev det en kendsgerning, at kaproningsafdelingen 
trængte til en udskiftning på trænerfronten. 

Tilbage på skansen var Carsten Hassing, der j lange perioder er 
væk fra de daglige farvande grundet hans trænergerning i Dan
marks Rocent:er. 

Gode trænere hænger ikke ligefrem på træerne og det blev nogle af 
de ældre kaproere, der lagde hovederne i blød for at finde en 
træner, der kunne have en gavnlig indflydelse på DSRs mange kap
roere. 

Man sendte tankerne tilbage i tiden til dengang i BO'erne , da 
dansk roning også var i besiddelse af nogle dygtige trænere, der 
havde succes iletvægtsklasserne. 

Den tidligere succesrige træner i Bagsværd Roklub, John Faulkner, 
blev kontaktet og sammen med DSRs kaproningsudvalg blev vi enige 
om at "lade det komme an på en prøve"! 

Carsten Hassing var rejst til VM og på Bagsværd Rostadion stod en 
flok frustrerede kaproere, der havde brug for en træner . 

John blev kastet direkte ud i det og efter få dages træning med 
roerne kom der positive tilbagemeldinger fIa de involverede part
er. 

Vores nye træner fik smidt en lille opgave i hovedet, da Carsten 
Hassing vendte hjem fra VM. 

Du m~ meget gerne tage dig af DM-otteren, John! 

For jer, der ikke kender noget til kaproning eller for dem, der 
kun har roet l fA sæsoner, skal jeg hermed fortælle lidt om 
John Faulkners vej til dansk roning. 

I sommeren 1973 kom han. den engelske blIkkenslager, der havde 
roet for Thames Tradesmen. London Rowing Club siden sit 10. år, 
til Danmark på ferie. 

En kæk københavnerpige var en væsentlig grund til, at han blev 
hængende. 

Morten Espersen opfordrede John til at blive træner i 1977 L Bag
sværd Roklub. 

Som en fremmed fugl blev han mødt med en blanding af nysgerrighed 
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og skepsis_ Man skulle 11ge se om han ku' noget - manden d~r 
havde været blød sculler-roer i en anden københavnsk roklub. 
På den anden side: Faulkner var englænder. og så måtte han være 
god. 

- Det var mit held i starten, at det var inter~ssant med en frem
medarbejder, sagde John dengang. 

Faulkner begyndte med Juniorer og fortsatte med letvægtere, fordi 
det p~ det t1dspunkt var det mest populære i Bagsværd Roklub. 

Småbåde var udgangspunktet. Men i overensstemmelse med sit hjem
lands traditioner Og sin egen baggrund - "jeg har siddet på alle 
pladser i en otter" var drømmen at lave en rigtig otter. 
Roningens Formel l. 

De første år gik ikke som forventet men l 1981 var Faulkner igen 
klar med et letvægtshold på otte mand. Det havde topklasse og 
nåede ikke mindre end VM-tltlen 1 Munchen. 

Faulkners filosofi om ro-hold lyder meget enkel: Roerne skal 
ligne hinand~n. 

Den bedste mand på holdet, stroken. er min model. De andre skal 
llgne ham. være kopier af stroken. HVLS en mand ser ud ttl at 
passe på holdet, forsøger jeg at få ham med. Og er det nødvend
igt. laver jeg om pA ham som roer. 

Hvad det helt præcls er, Faulkner fanges af hos en roer, har han 
sværere ved at forklare. - Det er en fornemmelse. 

Og den fornemmelse bidrog altså væsentlLgt til, at 47 Faulkner
folk fra 1977-86 opnåede at f~ medalje ved VM iletvægtsroning. 

Denne historle er taget fra bogen: På Vandet, der udkom da DFfR 
fyldte 100 år. 

John fortsatte med at være klubtræner i nogle år i Bagsværd Ro
klub men havde været væk fra roningen i et stykke tid, da vi 
fandt ud af i DSR. at han kunne være et godt emne som træner til 
klubbens kaproningsafdelLng. 

Et eksempel er Johns fornemmelse for ~l sætte et ottermandskab 
sammen til en toppræstation, hvilket vi så ved arets Danmarks
mesterskaber l Sorø_ 

En af roerne på DSRs otter havde gennem hele sæsonen forsøgt s~g 
pa et kombineret otterpro)ekt med roere fra andre klubber. 
Træneren fandt, at roeren ikke var god nok til hans projekt og 
satte ham af holdet. 
John Faulkner prøvede roeren pa DSRs DM-otter og han var god nok 
til at være med, da ottermandskabet modtog de fortjente guldme
daljer i Sorø_ 
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Med tæskeholdet til DM l Sorø 

Af Mette Bacher 

Spændingen var stor, da DSRs store kaproningsafdeling drog til 
Danmarksmesterskaberne i Sorø den 20. september. 
Klubben har i de senere ~r været så ubeskeden at sidde godt og 
grundigt på hovedparten af mesterskaberne og med den store me
daljehøst ved årets Verdensmesterskaber, som DSR var kraftigt 
involveret l, var der forhåbning om en sand medaljeregn i det 
sjællandske. 

Kunne vi gentage succesen fra de foregående år eller hvad? 

2-, kvinder: 

5 hold mødte til start og de fire var fra DSR . 
Storfavoritterne: Mar i a Vraa & Christina Rindom fik deres sag for 
i løbet mod Mette Mathiesen & Bianca Carstensen, der længe pres
sede godt på overfor VM - roerne. 
Det blev Vraa & RIndom, der vandt løbet foran Mathiesen & Carst
ensen mens Lisbeth Marner & Anette Tornehøj blev tredie. 
Elisabeth & Charlotte Gerlach blev femte. 
Det var Christina Rindoms 3, mesterskab i træk i denne bådtype 
mens Maria Vraa prøvede det for første gang. r 1995 & 1996 er 
det Mette Mathiesen , der har siddet på vinderbåden som makker til 
Rindom. 

IX, drenge junior A: 

Claus Vraa Frydendahl var vort bud på et mesterskab i denne båd
type. 
Claus havde vist gode takter ved bl.a. Maribo Regattaen tre uger 
forinden, hvor han begge dage vandt finalen i drengenes single
sculler foran flere stærke VM-roere. 
Men en godt roende Hadsund-roer satte sig totalt på løbet, hvor 
Claus denne gang måtte tage til takke med 2.pladsen . 

2X, kvinder 

Vores letvægts VM-sølvvindere i dobbelt-sculler, Anna Helleberg & 
Lene Andersson, satsede højt ved årets mesterskaber. 
Vi går efter at score hattrick, udtalte vores sølvpiger inden OM. 
Vi satser på let og tung dobbelt-sculler samt dobbelt-firer! 

Helleberg & Andersson måtte virkelig op at stå i pedalerne i den 
tunge finale, hvor modtstanderne var de tidligere landsholdsroere 
Inger Pors & Lene Petersen. 
Løbet blev en rigtig gyser med skiftende føringer mellem de to 
både. 
Men det blev de lette , der trak det længste strå og kom l mål som 
Danmarksmestre. 
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Det var Lenes andet mesterskab i denne bådtype mens Anna endel~g 
opnåede at blive "rigtig" Danmarksmester efter nogle år som 
vinder af forbundsmesterskaber . 

IX, piger junior A. 

Cecilie Askov-Christensen, der er junior B-roer. opnåede desværre 
ikke at kvalificere sig til finalen i denne bådtype. 

IX. mænd letvægt. 

DSR havde to herrer tilmeldt i dette løb og begge kvalificerede 
sig til finalen. 

Vores verdensmester i denne bådtype. var selvfølgelig i særklas
se og vandt en overlegen sejr . Det var Verdensklasseroning, hvad 
ellers? 
Jokum Poulsen gjorde det også godt i dette løb og blev nr. 5. 

2X, mænd 

Alle var spændte på, om vi kunne gentage vores succes i denne 
bådtype. Roskilde Roklub var værste konkurrent i år og sJællænd
erne havde oveni købet fået en flunkende ny og lækker båd til at 
bruge i årets DM-finale. 
DSR er ikke i besiddelse af nyere materiel til vores tunge 
herrer, så i elvte time fik vi lov at låne en ny og lækker pri
vatejet dobbelt-sculler af Alf Mikkelsen fra KVIK. 

Al skepsis blev gjort til skamme. Anders Brems & Mads Haubro Pe
tersen satte sig totalt på løbet og vandt en sikker sejr. 
Det var elvte mesterskab i træk (!) til DSR og det var første 
gang, at Mads Haubro vandt et Danmarksmesterskab. Anders Brems 
har prøvet det før - i fjor med Morten Tibian. 
Efter sejren hastede vinderne ind og sprang i dobbelt-fireren, 
der skulle roes 25 minutter efter dobbelt-scullerfinalen. 

4.X-, mænd. 

Denne bådtype var vi på forhånd ikke sikre på, vi kunne vinde. 
Vi havde set, at Bagsværds mandskab roede temmelig stærkt under 
træningspassene men sandelig om ikke DSRs mandskab satte sig på 
det løb også! 
Sammen med Jacob Thesander & Søren Aasmul, roede vores dobbelt
scullervindere deres anden sejr i hus. 
Det var Jacob Thesanders første mesterskab nogensinde mens Søren 
Aasmul har prøvet at vinde dobbelt-firer ved DM for nogle år 
siden, hvor vi flere gange vandt Danmarksmesterskab i denne b~d
type. 

2- åres inrigger, mænd (1000 meter). 

På forhånd var der også stor spænding om DSR-roernes placering i 
dette løb. 
Jens Chr. Pørneki & Thomas Krumholt med Eline Sigfusson havde 
trænet intenst frem mod disse mesterskaber. 
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otte ren i Ar. 
S.\l edes havde m,ln ikke tilmeldt r oerne i andre b.\dtyper. 56 I<Rs 
mandskab var friske nOk til a t vinde mesterskabet. 

L~bet udviklede Sig III en sand gyser. 
Bagsv~rd ROkl Ub kunne slet lkke lege med i o pløbet om se J ren . 
Det blev el OP901" mellem KR I',; DSR, hvor VI først p,\ de sidste 
250 meter k u nne tril!kke afgørende (ca. 

Vild JUbel hos DSRs roere og klubbens store heppekor. der st~dlgt 
ho ldt ud mens de øvrige tilSkuere (ort.r<lk. 

Særlig glad var styt;m<lnden, Peter Klug-Andersen. For en del ,\r 
stden stY !'ede Kleg nemlig den d<lvil!rende letvægtsOtter til GULD 
ved V,!l·densmesterskaberne. 
Men at vinde et agte D<lnmarksmesterskab havde den garvede st yr
~and aldrig ~r"vet. 

Vores ~tyrma nd h~bede SA meget p.\ sejren. at han havde smuglet et. 
dannebrogsfldg og en flaSke chaJllpagne Cled I bAden. 
Da DSRg otter gled over målstregen som den førsle. hev Klug lIag 
og flaSke frem og sendte det videre ud til roerne i ~den. 

Udover 11yld .. sten fik roerne hv .. r udleve!et en slor Clg <lr af en 
kvindelig fan - jo, stemn'ingen var i top. 
Særlig glæde var deI hos DSRs nye træn .. r JOhn F,).ulkner, der som 
en sa nd otterekspert (læs andetsteds i dette blad). havde st .\e l 
for vlnderb~den frem til DM. 

koe~ne var, ik ke ,:It forglemme: Thoma s Poulsen, Thomas Ebert, 
S"ren Aasmul, ~iels Hylda<]er . Jacob U,).nsen, Henn ing Juul Han sen. 
Willi Dre xel r. J e pp .. l(ollat med Styrmand: PeleI' Klug - Ander sen. 



skammelen. men sAdan noget sket normalt ikke for verdens bedste 
roere. Vi har dog. for nogle ar siden, mistet et sikkert mester
skab i kvindernes dobbelt-sculler, hvor vores storfavoritter 
kæntrede ved startpontonen og nogle ukendte piger fra Roklubbev 
ÆGIR fik Sig et Danmacksmesterskab ved at ro banen 1gennem 
mutters alene. 

Det skete ikke for de herrer: Ebert & Poulsen der vandt ligeså 
suverænt, som i de foregående år. 

DSRs andet hold med Edzard Domela & Rune Gartner, der gennem hele 
sæsonen har gjort det glimrende i denne bådtype måtte, efter 
svære styringsproblemer. udgA af løbet efter at have roet halvde
len af distancen. Surt show. 

2X. herrer letvægt. 

Allan Væverskov & Brian Sørensen mødte nogle af landets stærkeste 
roere i denne bådtype. 
Pa det nationale plan har de to roere gjort det utrolig godt og 
fortsætter de med den fremgang, de har vist indtil nu. spAs de at 
kunne give landsholdsroerne kamp til stregen ved næste sæsons 
regattaer. 
Ved årets Danmarksmesterskaber måtte de to stortalenter tage til 
takke med en placering mldt i feltet af seks deltagende hold. 

4X-, kvinder. 

DSR havde to hold til start i kvindernes dobbelt-firer, hvor 
storfavoritterne var vores hjemvendte sølvpiger: Stinne Petersen. 
Lene Andersson & Anna Helleberg, der havde sat sig sammen med 
Mette Mathiasen. 

Det andet hold bestod af: Lisbeth Marner. Mette K. Hansen. Anet
te Tocnehøj og Maria Vraa. 

Vores favoritter skuffede bestemt ikke og vandt en sikker sejr 
over 4 andre hold. 

For 3. gang den dag stod Lene Andersson & Anna Helleberg pA me
daljeskammelen og opnåede. hvad de ville: At score hattrick ved 
årets DM. 

MAske er det sidste gang, at vores ~iger er så suveræne i de 
tunge bådtyper hos kvinderne for det forlyder. at naboen: 
Roforeningen KVIK fAr tilgang af Trine Hansen fra Sorø Roklub. 
En anden af Roforeningens stærke roere er Sarah Lauritzen og med 
de to kapaciteter, stAr KVIK godt rustet til at tage kampen op 
med DSR ved de kommende års Danmarksmesterskaber. 

8+ mænd: 

Fem hold mødte til start i denne bAdtype. 
Et forSigtigt tip inden løbet gik på, at Bagsværd Roklub ville 
være stærkeste konkurrent til DSR mens man ikke regnede med at 
otteren fra Københavns Roklub kunne blive en nævneværdIg mod
stander. Sidstnævnte mandskab satsede helt og aldeles pa at vinde 
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Man frygtede for. hvad KVIKs topmandskab med Per Hansen & Thomas 
Weise kunne præstere, idet de to 6r blandt de mest vIndende roer~ 
i lnrIgger på kortbane og langbane samt på langdistancen. 
Ved DSRjKVIK-matchen havde Jens & Thomas Ikke fået et ben tIl 
jorden overtor KVIK s~ spændende skulle det være, om de kunne få 
hævn .l. Sorø. 

Alle både lå længe i et samlet felt på de første 250 meter men 
derefter begyndte Jens Chr. & Thomas at trække fra. 
KV!KKERNS kunne slet ikke få deres roning til at hænge sammen, 
hvilket de ofte har haft svært ved men vores kunne, via flot og 
effektiv roning, hive mesterskabet i hus i suveræn stil. 

2X, piger junior A. 

Nina Schmidt & Solveig Hansen mødte til staIt mod de stærke pIger 
fra Lyngby Dameroklub og kunne slet Ikke følge med. Et Junior 8-
hold slog de ældre og mere erfarne piger og OSRs roere opnåede en 
sekundær placering. 

4- letvægt. 

Her vandt DSR en legende let seJr. Odense Roklub var eneste mod
stander og da holdet meldte af p.g.a. sygdom, kunne Will1 Dxexel, 
Jeppe Kollat. Thomas Poulsen & Thomas Ebert modtage deres medalJ
er på land uden at få sved på panden. 

IX, mænd 

DSR havde to deltagere med l dette løb. Den ene nåede Ikke tIl 
fInalen. Det gjorde den anden tIl gengæld: Karsten Nlelsen, vores 
suveræne verdensmester skulle lige markere sig endnu engang og 
det skete eftertrykkeligt. Karsten vandt overlegent SIt andet 
mesterskab den dag indenfoe halvanden time! 

2X, kvinder letvægt. 

DSR havde to hold tIl start l denne badtype. hvor VInderne kunne 
kalde SIg Focbundsmestre. 

Waltraut LIssau & Rebecca ECIchsen dannede det ene hold mens Lene 
Andersson & Anna Halleberg Vdr det andet. 

Det blev SIdstnævnte. der nok ikke overraskende, tog Slg af en 
komfortabel seJr i deres tavorit-b~dtype. 
I EJor vandt Anna Helleberg dette løb sammen med EmIlle Hdsløv 
mens Rebecca Erichsen for to ar siden sammen med Ma1.ken Nørgaard 
overraskende vandt løbet i Brabrand. 

2-, mænd. 

Denne bad type vdr VI næsten stens1kre på at vlnde. 
Nøjagtig som ~ 1995 & lQQ6. Vdr Thomasserne Ebert & Paulsen 
storfavoritter til dette mesterskab. 

En vandtur kunne betyde, at andre ville komme øverst på sejrs-
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DSRs DM-tidsp lan 

,,. u.n: GULD: 2- . kVlnde~ (forbundsmes t erskab) . 

" " .52 : GULD: " . kvinder e Oolnlll3 r .. smes te ,- ,kilb I . 

" . " .OB: GULD: ". _nd. let" . (Danmarksme sterskab). 

" . 14.2 1'> : GULD: ". ~od (Danmarksrne sterskabJ. 

'L 14.52 : GULD: ". ~od (Oaml'.ark smesterskab). 

'L 15 .0 l: GUr..D; 2 _. _od jnr. ( Forbundsmesterskabl. 

" . " . 06: GULD: 4- . .... ,,(1 letv. (Danll1<!1f'ksmesterSk<lob) . 

'L 15.30: GULD: ". _od (OantnarksmesterSkab). 

'L 16.04 : GULD; lX. kv. ,letv. IForbundsmesterakab ) . 

" . 16. J 2: GULD: 2-. .. amd rDanrrarksmesterska~) . 

'I. 17.56 . GULD: ". kvinder (Oan.marksmesterakab). 

' L IB. ae : GULD: ,-. mænd (Danma rI. limes t e r s kab) . 

V,ndQr" , løbsr.ll'kker",lgp: 

Marj a Vra3. Chri s tina. Rindom. Anlli! Hell eberg . Lene Andersson , 
Ka rs t e n Nielsen, Anders Bre"'s, Mi'lds Haubro Petersen , Sø ren Aas 
mul, J"c::ob Thesand(!r, Anders Brems, Mads Ha u b ro Pete rsen, 
Jens Chr.Pe rneki., Tho",as Krumholt, ELine SIgfusson, Willi Orexe l 
Jeppe Kolla t , Tho ma s Pou lsen, Thomas Ebert, Ka rsten NieL sen, 
Ann.!! HClleberg. I..ene Andcr6IiO'I, Thomas Ebe.rt, Tho".,s POul $en , 
Stinne Pe t ersen. Mett e M"thiascn . Anna ltellebe~9. Lene Andersson, 
JtlppC Ko llat. Wi lli DrclCcl . Sø r en Aasmu l . Henning Juul Han sen. 
Jac::ob Hansen. Niels Hy ~ dager, ThomAS EDert. ThO<llat!. Poulsen. 
Pilter Klug - Andersen. 

l 
J f!Øf:(. .. 
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DSRs juniorafdeling 
Af Mette Bacher. 

DSR har i denne sæson haft fire juniorer til start ved de for
skellige kaproninger. 

Cecilie Askov-Christensen har roet junior B single-sculler med 
pæne resultater til følge. 
Cecilie blev på baggrund af resultaterne udtaget til en pige 
dobbelt-firer, der deltog i Baltic Cup i Polen. 

Nina Schmidt har i eftersommeren roet dobbelt-sculler med Solveig 
Hansen. 
Pigerne mødte til start i MaribO og ved DM i Sorø, hvor de opnå
ede nogle hæderlige placeringer. 
Ved Efterårskaproningen vandt pigerne dobbelt-scullerløbet. 

Solveig Hansen blev i løbet af sommeren udtaget i pigeotter til 
junior-VM, der blev afviklet i Hazewinkel, Belgien i begyndelsen 
af august. 
Pigerne opnåede en 8. plads ud af otte. 

Claus Frydendahl blev på baggrund af nogle fine resultater i 
dobbelt-sculler sammen med Simon Jørgensen fra KVIK, udtaget til 
VM i Hazewinkel . 

Drengene roede nogle gode indledende løb men kom aldrig i nærhe
den af A-finalen. 
Placeringen blev en 16. plads men da det var deres debut ved et 
VM og da begge pt. er junior B-roere, er der håb om flotte re
sultater fremover. 

Johan Frydendahl, DSRs kasserer, fruen Birgitte & sønnen Svend, 
drog i nogle dage til Hazewinkel for at følge Claus & Simon i 
dobbelt-sculler. 

Mette Bacher var ligeledes med i Belgien som bådtransportør og 
pressemedarbejder. 

Sammen drog den lille flok af DSR-roere en aften til Bruxelles 
for at se på byen og finde Manneken Piis, der gemmer sig i en 
lille gade i den indre by. 
Varmen var kommet til Belgien i den periode, hvor junior-VM 
fandt sted. Hele 34 graders lumrende hede blev der målt ude ved 
robanen. 
Det betød at arrangørerne undtagelsesvis valgte at spare roerne 
for middagspausen i forbindelse med semifinalernes afvikling . 
Istedet blev hele programmet gennemført uden pause og derefter 
blev roerne sendt hjem på hotellet til klimaanlægget. 

Henrik Hebsgaard, der i denne sæson har været træner for Claus 
Frydendahl var udpeget som mandskabs leder ved dette stævne. 
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