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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og rndbelale IndmeldeJsesglrokM Dette forefindes på kontorets dør I
b.ådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontlf\genl Nye er velkomne III 2 gratis pr0v~ange
I klubben. Inden rndmeldelse skal finde sled
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro, Ved overskridelse af betalingsfnst pålægges et gebyr
på 25 kr. pr rykker HvIS rykker krydser forsinket rndbelaling kan der ses bort fra rykk.er. men gebyret vil blive
opkrævet det følgende kvar1al.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, in og iii o og skal være DSR I hænde med mindst :3 dages
varsel Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort pfI nøjagtig kr 3.00 iii DSR's girokcnlo nr
500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse". navn og adresse på den del af girokortet, sam posthuset
beholder (betalillflsde1en) Glrokor1et er dokumentallon for, at udmeldelse har funde! rettIdIgt sted og man
bør I egen interesse gemme grrokvittenngen Kontingentopkrævnmgskortene kan Ikke anvendes Iii udme!delse, Idet meddelelser Ikke kan anføres på disse
OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE. VED RESTANCE: Man er medlern og konlingenlplig119, Indtil
gyldig udmeldelse har fundet sted. uanset om DSR's faciliteter og aklivlteter be nyf1 es. EksldUSlon vil først
finde sted ved en restance svarende iii % - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive Inddraget
ved rnca~ Alle omkostninger I forbindelse hermed beIaies af skyldneren.

Forsiden' folo Lars Bundesen

..... _ --

---
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Velkommen til 1998
ltedaklioncn byde, n~d dette tlllJllnoe, velkommen lil er ny: (bliK!-) år med fo,tliibenllig 'n:.ngc 'pærode.,de
an ,klcr. re portager 0~ o, ... nl~.rUlg om aP.:angemenl t r og andel Slot: Vi ser frem "~I en mængde Iæseværd:ge

;,uJlæg fra rredlenllnerrl!: og minde, om, at vi - af hemyn 1;1 bladets p!odukl,onSlod - skal ha ''l:
II1dla:ggeot i god lid
lJead\i~ for "a;"le m . t:'T I J februa/ 1998 Husk al \' , ge "oe vil have dine bid,~g po' dIskette (gelTlC i Wo,d I'o:",nal.,oog ikke tv13c1mo<;h)
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SOm del kan se s, er cn del af ~ rets arrangementer fastlacl (ændringe, kan dog forme nt lig
fore komme), så J kan godl falle kal~ nd erc n og heg~nde al f3 da(oe rne skrcve t ind , Red

)

(Malerieludvalger +

mor,() n~udva l g~ t)

På en eneste SU''J StJ.,da~/ "1 k.1n du f:i hele J i;l llsker opfyldt. og do.:l går vir k!!I,g '
~

Slibning <if hiid e

~ Soc i ~ 1f

~

Sll.mvær

G ral is (ro k us!

Formålet med en SU ''J S_dtU/1.I er ar slibe de både. som Irænger n'e~t Id d et V,
ro.:glltl !lIed at "lih.; Bragt. Hroar, L() ~ t og BjarJ,:e. Der Cl vi~risr for kluhber),;ll vi
ved ligehold.:r vores båd e, så dIn Indsa ts vil blive påskønnet. ' ler1il kornmer, at del
socIa le samvæ r også er en Sod gru nd tIl ar dellag~
Ved hver afbåd~ne v II der v(Cre en kyndig "ejleder, som vilrdrel1el.rgge arbejdet og
g,ve vejledning
Programmet for o::n SU '" S-.w"H,' er. al VI SIarier ! bådhillien kl IO 00. Sp 'st'
frokost veJ 12-13 riden og sJuller o mkring kj 1600,

SØlld ag den 8. feb rua r
Søn d ag de n 8. mar is
So.: opslage l ' slyngelSIlIen

Instruktion

anno 1998!

UnderlegIlcde har I~el UI'I) 1ung.e arv efter

Karer,

,II sblle lofte hervel

o r i n,\ [r lJkllonschd r)cl ~r

ofk mc,c:,el neml ill It,lge op p<i en ria:.ko og ~re delle bed r.:: , rl'er ,11 føige: or ril Ul "i'Il.te", U,:r
hcddl~r en nK'd lems rrnnt!i.l.n~
tre ~ange l lobel iJ IO d.r, del el ræslen er· lIovc',\orTlm<::II):; 0r>gllvC
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mc::l '.i.O, b,cre!ler h,o:dc:r \'1 cn U,~l'" p,1use rred al lag~ nye ,nd Del er r'llt~lllng(,ll, fll \'l "-lin VII IHI\C
..:0 (I () frre re 'I ' ga rig rr,~ r,d ,l ['. Og on~d ng Vi sku Ile helst und~d, <1 t de S;) INllf HI,>I rult urt: r \k;) I u ti
lT'c'lc ~nd en !;~nJ; pr dl(en 1;11 rcgner VI kUli med al optage 220 nye k3nlllcr ~kullc d<.1 \,I,C ":I!:, :11
II)

har kapaellL't lil tlue. 11I$lcru \ I delle tal op
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on~ddg.c:
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lOl1ln't"- vi
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kl 17 I S .,harp h du sluderende eller hm du <..kifknde :lrf,cjd:--lldl.l S;I c:
OK) Ivkn hvad med mennc:;kcr TlI~d b~ll. ,lrbeidslld<:1 den. ~bl III

di~)e IOI:d"punl<lcr slkkert

også t tIgode se:
Lad os prøve dl ud ny LIe k lu hJc ri [Iii t ldspu nk ler, hvor materlellel ljg~er ~I : It: It v;.;d mL:d cn
kanaltur en Imdac ,oll1merdkrmJlJdae, efterfulgt;] en gril!aftcn" Og ,1)<1sk(' Cl gn .rPMI P:I '-. r\
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sirand
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nOI'(ip~')

f'.. ~~ld(" du Orll;)' 'rl l)I IV,'rc '1'1 l:
pligt 31 ~kullcd~ lage ,1k.'IVI I :JSRudf0rurir.ger, Jn<:f1 ~pres (.\ ( l i ~,pælldendt: Ilf~g al værE: ncd Iii al lA O~R til ,,' rung. cn:
\/ed at være styrmand/ i l slW.klo ' ,' ommer mar' I konlak: med en ('lJS"-.: Mldre n)~nn..:: ,kcr rcl eT!
spændende 111dde, ol:: udl'ik:er bland! andet Sin ev(\~ id il l lære tJa s'g
IIlS[ruh.10rL'r("C sk?J I ~ier e ~!' a J ~',tr e , ed til JI 'sæl~c" k lubh~n
Hel~Yi p;),l<;er ,mder InSlrJkllon"n III al I'o nælk om de næ~',e par IlITiJngemenlcl Del kan v.ut' fc:,lcr
dkr hvad der el' V q;; I :gt:l<:: fli de nye med p~ eT l;.jng~ ur En langtur er VIrke II).!. noget. ocr I;ir en II ....
trtlegrael I DSR
Tænk pil. h vurCIi1 L: k;lr'l~r,f()1 kl~ I er: rok luh lldvlk kr Sl~ Man slarter ,om kanIIl. not,lc bliver

Næste Ifln er al udJ;IIU1C> nye
Iii al

"I~rma:nd, r'lr; herefter 1r\~lnJ:"IQ!rer Ht'r

komme vldue I systemet

0f:1 ~"al,klc ~0re~ III en

SI) I'nlælld. line flcr I),~l rUKI;1/ er o~ kllllunel l11:lsk(' på et p;)r 'ang~tlre og bliver langl urSSt J rmænd
Nvgk (1 kommer erdnu læll[;ere 0f' kommer I Cl udvlijg og endnu færre kon,m\L' r <;::1 t.:nJ<::Itt.! 1
tJSI<.':, t-eS\~ Telse De <;ldSIC led pj sllg.en e,r tk..k(' (" milli sig selv, men VI mangkr na:~tell allld
rm't! hg ar beJdskra f1 I DSR pd alk pIa rier (spege Iscl hedder RADVEDLIG LHor nI' I,SI,)
l.kl mangt: glemmer er .:Il detla)!e: I~e I en af OVennævnle aklivlleler skaber en mas,,~

"-O n{Jk ler /venska be r m.: Ikm

.Jer,{h') Pelt:l.I'en

r ns! rllk! lon"ro~ hef

mt:d [('mmer

Kurser i DSR
28, & 29 marts,

Instruktør (klublræner) modul-A'

Forudsælninger:
Du skal hclsl være slyrnmnd. er du ikke Oel 5;1 K(\nl~KI inslruklionschefell.

18. & 19. april,

Instruktør (klubtræner) modul-B:
1;0 rlldsælll inger '

Du sbl hav.:: genllcnlgi,el mouIII-A.

I J maj

Slyrnlandskursus teoretisk:
Forudsælnlng
Du ,kai hnve mel ~I

r,Hhunureue km.

Hvis dll er r.\rhinurel i ni uclia~L' ue p{,gæluenuc u;\loer. s~ konlakl inslrllkliollsehctcll. s~ rtnder vi
Cl kllr'lI~ I en nnden rllklllh,
Veur !anglll"S!yrlllilnJ skursu s: kontakl langlurSf()chclt:n .
JJh/"lIkJIIJI'HlIl/~'("xel

Vil du ro stærkt?
Kaproere
Supermot ionisler
Andre enlusiasler
I)SR har hl'nnet.! dell rom",,icl,,' ni indbyde I )/(; lil

ell

""kke

ru rc d rJ~ I

!"hcl at' vinlort'll De, kommer Id JI

drql" ,it~ ""' crllxlllIg. II a:nil1g np. konkurrellc,,:, c1el vil ., igc hjVll'llcs tenCnl'

lil'ng

rad

Ira vnrcs kl),"p~lelltC r()rcdragsh(1IJ~r~

LI~

f>ldrilg ~crl,e rTltd

t

t'II ~ ' lp rt\L.: r' 111,1

rillH':

K [)m og. h(\f glHit:
t:rr:,rint!t:r ~(\rn kaproer

Mand;lg d, 2, fehruar

F.rna~rill~

Manuag d. 9, ft'hruar

Vægrtræning og forebyggelse af skader ved
Søren Mavrogcnis

Mandag d. 2. marIs

Træningsprogrammer og bådindslilling ved
Carslen Ilassing

Mandag d. 9. marIs

Bane-reglementel ved Peter .Jelsgaard og
roteknik t.lemonstrerel \'eu vidt'o fra VM \'ed
John Faulkner

I'Nl'JrJ~CIll'

er tlHlldtd rt, knr)roere, men andre illlcTeSSL'rl'dc ~r naturlig\'i~ og,fl vc:lkDllllh: (il 711 ly Ile OIetl .

Del rnreg;',. kl ~o
k;lgc/gldcwJdcr .

6

I'eu Regilze SiggaanI

1':'

vcrJIl,r"cll i DSR ng k"'I," 10 kr.

K u/JfIJHiJlgsuj/lclln,C!.1!1}

(('''''te rr>redrng er g,,,,i<). Vi 'cr"crer k"ffe "t'

i-··--·------

Langtu rsstyrmandskursus '98

I

• Er du mlcresscrel i langture?
• Er du lllmlfldelig ~tyrn1and ~
• HN" du væl el på el par la n~t u re ?
• Har du lyst li) at hltve langlurssryrmand. med eJet ansvar og Je pligter der følgel ?

HVIS UU kan svare ja til aJle 4 spørgsmål, har du nu muligheden for at deltage I det af DFffi
godkendte teoreliske langtur,>styrmanuskursus, der afholdes i DSR lør d 713 - Sc:ln. d.SIl.

}la

kurset vil der bl.a. blive undervist I følgende emner:
• Kendskab Id vind og Vejr
• LangtllTskendskab / -reglement
• Styreteknik
• Søvejsreglel
• Fa rc"it Ual ioner
• Kort og kompas
•

I

Miljø

Illden du kan blive Il:Ingtursslyrmand, skal uu udover del teoretiske kursus have deltaget i et
førslchj æ IpskurslJs. prøvet at entre en wigga. deltaget i en r.:d: kc langt u re i torsk e II igt farvand
henblandt mindst en (ur af en uges v<lnghed. s,,"lmt været med til at planlægge en større lal1~tur

, Hvis du er

intereSseret.

kontakt da undertegnede på 3J

C)

L RI) 97

senest

: .:~~: a::" ::~: n , s I Y" ge 1st uen P. S. de," ",,,dep li g, begge dage. I" ,dag 9

søndag 9" ~ ~ 6

00

00

I8

•

.

Kajaksæsonen 1997 er som bekendt slut og
planlægningen af '98-sæsonen starter nu!
I den anledning mødes vi mandag d. 16. febrllar kl. 20.00 på I. sal.
Så kom og vær med til at runde den afsluttede sæson af og giv din mening
ti I kende om næste års kajaksæson. På gensyn d. 16.2.
HilSl!n Dorthe Bar'el!J.- og Thomm Llllul

I

I

13 2. og hold øje med i

00
-

i

Indendørs træning
Igen i år er der dejlig stor søgning til vort ergometer- og
vægttræningsrum i Svanemøllen. Udover vore stærke kapra~r~ og den nu
cementerede succes med Hotlan> har også mange almindelige motionister
indset vigtigheden af dt holde sig i form i uinterhal.Jret.
Heldigvis

har vejret indtil nu (primo j~nuarl været mildt, si
har kunnet træne p~ Bagsværd. hvad d~r tager meget af
trykket på træningslokalet. Samtidig har kaproningsaEdellngen fa~t
bevilget yderligere 4 nye ergometre, 51 ui kan betjtne Elere.

kaprocrn~

Allig~vel kan vi hurtigt løbe Ind
l, dt efterspørgslen pr større end
udbuddet, hVI,dor VI igen i ~r vil erindr2 om rt'glerne for brugen af
vægtrummet.

Grundlæggenrle er DSR en roklub, og træningslokalet er lavet for.t
vore kaprDere kan holde sig i form om vinteren. [ det omfang
kaproerne Ikke skal bruge lohalet. er alle andre ro,re meget velkomne
Lokalet er ikke til bodybuilding og lignende.
Til hl)re for indgangen hænger en whiteboard med reservatlonstid~roe.
Kun kaproere Dg Hotion+ har ~dgang til at reserV2re.
Er 2n roer ikke i ergometret 5 minutter eft~r r&servationens start.
er reservationen tabt.
Vore motionsroere bedes have forstJelse for, at kaprOere bruger mange
t imer hver
dag p.l træning, ud over at de passer et al!l1illdeligt job
eller studie. De kører i faste programmer og skemaer og kan ikke bare
komme igen pi et andet tidspunkt. Derfor m~ vi bede motionister s~
vidt muligt undgå tidsrummet 11-19 mandag til fredag, og 9-11
lØrdag/søndag. Eller benytte sig af tilbuddet fra Motion> mandag og
oosd~g. Der Er tilmeldinglister pI opslagstavlen.
Et tomt vægtredskab
cirkler.

er ikke

nødvendigvis ledIgt,

da der

trænes i

løvrigt bedes alle udvi"B smidighed og respekt (o, andre.
D2r har været nogen undren OV2(. at roere fra andre klubber kan
benytte uore fa~ilite[er. Dette er efter aftalp med mig. da de ror på
hold med vore roere, sam så ogsl har adgang til de andre klubbers
faciliteter.
Det er en udbredt misforst~else. at kontingentbetaling giver lige
adgang
til træningslokalet .
da
lokalet ikke
er betalt
af
kontingenterne. Tværtimod. sål",nge der "dyrkes frEmragende roning"
(læs verdensmestrel, er DSR berettiget til store tilsklId.
Husk ~t tørre ergornerret af efter brug - og smid papiret ud
Husk at lægge vægte og hynder pi pladS
Hed venlig hilsen,
Kaproningsafdelingen .
Jokum Poulsen .

Generalforsamlingen 1997
Årets !',eneralfOfsamhng blev en forholdsv is ti edsommeli g arf",re , ude " de store <;t,idspunktcl
Som noget nyr havde beslyrebc" "dswd t ~rsber~ln;ng~me ; nov cmb erud g a~ en ilfkl"bbladel. D isse
blev så ik.ke gennemgået pli generalforsamlingen twor~ed sparedes e n del lid, de r s.;i kun.nc bruge s
pil debil!. En " clk ommen nyskab<:: lse, der forhåbendig bliver genlagcl fremo"cr
Der ,)(..,,,, en ke II.: ~rsoru,dsk ; fln ingc r , beSIYlc lsen- Joh", I'Olllwn af1øsl~ Je ns C lv- P0rr~k i som
ka pro nmgscheL og -'"spe,- ['elers"", der :id ligcrc har sidde! I bestyrelsen som mOl ionsroehef, 3 flosle Karen Fø)'" pJ den kr<t ~~nd e pos! s.om onslruk1:nnsrochcf, ide l han; kamrafs1t'mninge n
besejrede David McKenna. det også ~ a r kand idat lil po ste n
Alle ovri~e i IxSI}Tc l,;<;n forl~l le,AndrIS Gren og Ronald Clau,en modlog hver klubbens udmærkelse i form af en papi rkniv (som

bærer piisluiA e n "Fonjenf') som ta k for deres ind:;;tls i hhv . instruktio nen og oricnl e ri.n[',~sekl i.)nen,
og alliga loren, de r (;i"es Iii en pelso n, der har gian e n Indsats for klub livel , gik i ar lilLan " TalJeralk' KrJ:;lcmelJ for lndsal.;en med molion +
$ejlsmaSlen, de r uddeles af kaproningxhcfe n, modtog ve rd ensmeSIe re n ; singleselJller KatStcn
Nu'lsen
De~iyrelsen

havde fremS31 for<;l.:!g om, at kaJala ochefen fremovel indg!Jr som en fasl del ~f bes t yrel sen , i Sl ede l for nu, hvor denne kun er indsupplercl. Fo rshtge t hkv vedlage t, men d.:! æ ndrmgcn
skal fremg.'J af k hJbbens vedlæ!,"e r, skal forsbgel ved la ges pil en ekSlraord in(rr generalfors.om ling,
der afl10ldtcs 27 ja nuar ResulL:llet af denne kendes Ikke j skr;>'C nde stund.
Som ~rets el"\l'Sle forslag herudover h.:!vde Peder JI/hl Madsen fremsal forslag om. ni bJde værflc t$
økonom i o pgmes ad,kih fra klubocns, """"d den mo l ivaiion, al det ; oje blLkkei iUe kan _~cs, hvor
mange ressourcer, der bruges lil nyb,gn ing af materiel Delle onsk ede beSlyrel$en ikk e , men beSI yre Isen Ile m la gde en ræ k.ke opgørel~cf o.'er l,dsfor01Ugel i værtlel li l n,by g ninger, ,eparalion" r
mot(on$- og kaproningsmalenel mv, hv il ke! Peder Juhl Madsen 'i lillede sig I((rred s med .
Efter afhol delse n af ge~ralforsamling~n gik for~amhngen . cll~ r Slor';l edelcn III den· videre l il
generalforsam ling , hvor der og~å ble~ valg l ny bcsly rclse. bcsfAende af [lritla
K ri~lorrcrscn , Sø ren Dybdal, .Ien\ ChT. Pome ki og Pernille No rd by
Slyrmandslaugcl~

Karen Føyn kneb en Ivre. da !nm o verraA-'~ A nden' Grøn pap/rim/ven (fOlD. U3j

,

Ronald ClauU n modtog en papirkniv
.som takjor line lj år som jormand
jor orie"termgs.sdflonen

Peder)uh! Madsen sItIlede
sporgsmål om wrrfli!ts O"Of/(Jmt

Kars/en Ntelun modtog UJrs maslen

"

Referat fra generalforsanllingen i
orienteringssektionen den 9/12-97
Dirigent.
Ole I torup blev \·nlgt Og kM't!>Ullcrcdc derpå ~cnc(.:d forsamltngers lovlighed

Ul:l'ctning.

Ru rl.1 kl Cia lI~n genne'" ~ I h. hn ellllng,e n tor sek t IClf\e 1'15 57 -...eson. h,rs!e <l rral1 !:',c men( var~! 1(\('11(,jl.:lit:;1 Jul~kisrll~" ,Ig vinderne er tr<)vll Oplllgd nll'U uellL' ;(r~\juld:i~pLl~
('d~ehuslnb Fodird.~ I{~h var rlflldlgt velbe:-lJglc. De '(I['~IL: aktivileter ~ ~rds KaninJLh [Ol ~·L..!.I" i
(J<'I~('hu$~L og dd I c h;:11 hc II gi vel været 1llL!U virh.~r.dc I i L 1)1 Jer har været n1Llllge ddlagcrc I i\
eHerllrd"i løh.

I no vemher var Jel 25 flr ."iJcn. af v I Il k
sidc:n RO!lald blev valgl lill()nnllnd

det li'Jrsk ()·kort over Ra vn:,holl, og samlld tg va r ue I :2 5 iH

r den ilnkd nlf1g ilrran~l'rcde RO()lJld noslalgl-lA'cdl'IHJ den 2~.-2J (l0\'. l0r(bg d!'"l nliduQg ,""II' d~1
genoptryk {lf uel gaml~ l..:on, dcrctler hyggelig midd<lg i (i,t.\chuse[, 0b\ eikr II\IJd.JgClI
\'M der nat I"t> 1TI-:u væ:>k CPOS!cr. Sa:dvan l igl (r;ISdHl ,I~) h (\ m søndagen. I J II 83 ddr"SNe.: III
weckcnucns løb (ink L en del løbere fra anure k luhhn)

o· le,b [1:' el

J) i" ision si II rnerin~. J ~,Jllla rhcjt.k l(\(!d K (~ eJe IlOS v I riller I ,ir i d iv lsi{) n:'!Uf t1c ringen. ug d~-r
k"ombinercdc hold (\pnaeJe en 3 pind, ud al Cl 16 diV. Vi har ror r-:l Jamer r;;j holJ'-'1 VI JeJILlgcl
ogsa r i 998, ob are!$ matcher flllder sled d~11 2S ~rnl ug den 3. OklODct
Å[-Inc løh FOl la ddt:1ger.o: III Jis~e løb, \),G. VI hw akllV! nrbcjue (or al til llen~ al ~~k(IOncrh
med le m mcr t ti (j t (j(: Itagc.: i uc abne I~b.

Stiflrluerloh Del 52. Sllllndcrl"'D blc:v aJl'tolut Jen 11/4-97 i Store Dyrdlllve. li vellykkcl
Jrri1ngernen! med over

SOO

delta~cre. P5 grund

(IrJ'CgnVejr var del dog nogle prohlemcr

1l1CU

ophæn~nin~ af resullater

K lubmesl4:rsbh. Pa ~idSle ars gcnerallorSllmllng be!>lu[leue vi, al del skilIle være et l()rdr ... I~)b, rnen
pfi wund af trllvlhed meJ Stlfiillklløbet bkv VI 1l0ul lil il! !lylte del [II efler~rcl ArdS "lubll\C~!~J
skab skulle afgøres i Gnbsh.ov tJen 2S.ok!.97. ob vi oplevcde et general ionsski fl. Idel ny klutlIiH;s!cr
hlc:v K 1111 Clill.l\en (21 ~r)

Dansk

Onclllering~-Fnrbund

h..cv~ k lubklHlJ Ingcnl~l fw

m:ll1gler penge rå gr\llld af r:l~rre lipsfIlld

)00 lr \ il 600 kr.

og 11<l( c.Jc:rior bcslll!lt::l al
md Ic m. I~or
~l iger fra 300 kr. li l ca I I (JO kr. DO a rOejdcr
'Cl.

~i:lll'tl rll Ind lore el kOnllJlgell1 Pd IO kr. rr.

DS R bet yde r de t, al VQ res rlr lige k ontlnge il! I i I f) OF
lrafllgl pil al (orhcure ad~allgen [il b~uc stats- o~ P[lV~I[C

r

"",WC.

Jhgllsl.ab.

pa

N i;; Se hm Id l geI1J1Cmg I k del ud levered e regn~ "ab Konl ingenler
l S2.0 k r Sekl ionen hlif he I a II
\'[anafgdl e r l i t" de 2 d ivi~ IO n~rnal cher, i all I. 150 k r Å ret S S[ i finder løbet g<1V el ()vcr~k ud pn 5 400
kr Del samlede rCbnsk~b udviser <:1 overskucl p~ 2.970 kr.. og formuen t.; r pil 46.000 kr
Ko nI Ingeniel ble v fbstsa[ Li I uænJ rel .1 O kr
Sekllonen hl)( 55 medlemmer og 3 æresmedlcmlncl

Indsendte forslag [ngen
II

Valg "fstvrc.
fonnllnu:

Ronald Clausen
genvalgt.
Kasserel:
N is e.l. Schmidt
genvalgt
Sekretær'
h'han rrydendahl
genvalgt
PR-arbejde: Jacob Nordby ønskede ikke genvalg.
Ingen valgt.
Rnisor.

Poul Nissen
gem'dlgt.

Eventuelt.

Det 53. Stifinderløb finder sted den 19/4-97 I Teglstrup Hegn med stævllcrlads i HSOK's klubhus
og rulgcnde stævneorganisiltion:
Stævneleder. .. Ole Ilorup
Ranclægger ... : Ronald Clausen
lJilnekonlrol. .. HSOK
OwruolTlmer .... 8irthe Sondrup, Lyngby Ol<
Stævnekontrol' 'i

Johlln Fn'dend"hl

ADVARSEL - PAS

pA

Vær pit Vllgl. na,. dll p{Jrkerer din hiljornn klllbben. Ejialad iklæ vllmJigenwmde. pe)".\onlige
ejendele oR amid .Iom du vil være sikker pa al beholde i bt/en. hverken i bagagerum eller i kabinen.
Da er indhrlldwy.,,, på sliil.
Den 23. jonu{Jr mel/em kl 19.20. ug w 20. 30 blev del min lur.
Mens jeR v{Jr lilie III løbe en lur. blev .l"ideruden i min bil knuJI og en lyv skajlede SI!? adganR lil
hag{Jgerummel. og jjernedelorskellige ejendele. idenlilelspapirer mv, lif?,esom all der var i bilen
blev rudel/Kennem.
Poliliel vllr så venlig {JI møde op med hunde, der afsøgle områdel jumn OK bag ved kluhherne på
Slrandvængel. men jundl inKen .\Jior.
Eflerjolgende har jeg erfarel, at jeg ikke er den IørSle. der har ha/! indbrud i bilen. mens den hllr
værel parkeret/omn klubben.
l'arkerinRsplad.,en er ideelfor ryveknægle. pladsen er mørk og ode,fr{J vejen kan ingen se. hvad
der jiireRår på parkainRspladsen pa grund IIjbuskene mellem parkering:.,;pladsen og vejen. - II;
derfor pas på. Del er :.,;u ærgerligl allå afslullel en god dag på den måde - og ~iver megel besvær
b"Ke(ler
Den uheldige hi/ejer - Peder Juhl Madsen
12

Gudmund Schacks Mindefond
Verdensmesleren Karsten Nie lsen hædret med legat
V~d ok" ~rhhe uddd'''I>,1flegAIC' " II (j" ,/mu,,,I ",ht:,,k. ,\/",<14;,,,,1. de. r",(k, 51erl , I ISR ""'d
delu"cl5e J( ~n IJf"ll: r;dke indbudlc SE~ltr. I ,klel lc ((inde n, I'rOlc kTClr. 1 1 ~ll(je~ 1( \,nl:~ I'l:\e I i"II",.1
~ r li re l s I, e It~;l l c, ru hve r ~O. ()(lO ~ " t,l ,·t,dwStn"ste rn.'
N",f ,rn I ,rgal el I i kt ~ ll es Knr~ l l' n NIC I"-·,, '11m flu~ k l.n' t<:lsl· ;lfde SiV'" '~~\,ll 1~ I C , . Mn hnr vpmiel og S<\m shlu e I II h,ln~ fO rl sn u (' k"" ...: rc ""It 11 r(,l l runinj}.cn s vc"kn\C hu;.
f> r in'ioe~sc rkn("d' ~ le.

,I 24 11 1')<)1("1

~;nglescull("f. K<lnl~"

Fu (jud mund Sch~o: k S MmJc r<Jnd de , er Opr("II (", ~ rUSR'~ nu ~Ido-:le mJn~ctri~e k,"n3nU utl·
a' c, k"SJ I ,,1 ( 11 pt:" ,,'1 ;",Itn lor ht',hold~vl s 1"~I".men. h.l.nJ'~~ø,(h ,1,;11<:,<, u~ mud ·
~ I ~n.ds k~ m~n uMC' Oan Ul.,,' s he~ ll el<.e: A,eIS I" o~fit:~ ICG~lmlllhal::Cfe "',1' ,\("JJS ~ l fI 'I'IIi1 ,,()~' n

drlc~ I"'~r l

' h ,II/ll' " Clt! It Iho.'d s~ xnlpcfCIl ( , ..ri

.I~~t,

'.H

"
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Den eneste chance for at fejre

STYRMANDSLAUGETS 40 ÅRS JUBILÆUM I

OG
BLÅT ØJEs 25 ÅRS JUBILÆUM!
(på samme tid)
er når der d. 14. februar kl. 19.00 feste.s på traditionel vis
med rigtig cement og kanonkugler og masser af øl og snaps.
Der er pligt til at møde. op enten med blåt (under)-tøj eller et
blåt øje, der skal være synligt for enhver
(ellers f.\r dl kyndig hjælp ved indgangen)

KØB DIN BILLET I BAREN INDEN 10. FEBRUAR
PRIS FOR DETTE UFORGLEMMELIGE ARRANGEMENT

90,(ikke IMdlemmer af laugd ekstra 20, -ved indgangen)
Max 150 til spisning, entri efter spisning 20, - (+medlemsskab)

p;, billederne .Id medlemmt" l"ll e af dell ilY!' be.\ly~fufor Sryr"JI1t1t1d.d(1f,Jgel.
der som del ses g/n megt:! /rId/or _l iU erhed.. (Fo Ios. Sø retl Dybd(llog Lim BUllde.sel1)

En skuffet nytårsgæst

Nytårsaften er en begivenhed de fleste mennesker ser hen til.Den'r'l€
gang skulle den for mit vedkommende rilbrinqes i DSR og kostede 250 kr
Når dertil lægges togbilletten fra

Naks~ov

og nyt festtøj,så er det

ikke nogen helt billig fornøjelse.Men nu skulle det denne gang

v~r~

den store fest.Men jeg blev meget skuffet over maden.Torsken var stablet

or

p~

et fad,og smagte ikke af noget , da

~er

lKke var gjort no-

get for at give den smag. Hovedretten bestod af meget rødt oksekød' hvæ
i

nogle slatne broccoli sejlede rundt i

og flutes dertil blev"serveret''' i

blodet. Kartoflerne var kolde

åen plastpose ,de var købt LDer var

en sovseskål med kold dressing.Jeg ved ikke om desserten skulle smaqe)som den gjorde,men den passede ikke til mine

smagsløg.J~g

plejer

ikke at være kræsen ,men jeg syntes faktisk ,at maden var ulækker.
Endelig kom kaffen, men der var ikke sukker - og det lykkedes mig kun
at få ~n kop- jeg spejdede forgæves efter en sm~kage.Kl. 12 satte jeg
mig ved vinduet fol' at se fyrværkeri - og jeg har efterfølgende hørt
at der var champagne. Som gæst følte jeg mig

ude~for

og

d~rligt

behand-

let.Hvis ikke der el' kapacitet i køkkenet til at servere noget ordentlig oq veltillavet mad sådan en aften. må man hellere nøjes med at
lave arrangementet for klubbens egne medlemmer.

Hilsen fra

en skuffet gæst
Kirsten Oysum Yebovi )
Nakskov

IS

Endnu en skuffet nytårsgæst
- Nytårsfesten i DSR, navde vi længe set frem t d .
Denne gang skulle der prøves noget nyt. Vl glædede os tll at være
sammen med en masse spændende mennesker og få noget lækkert mad.
Alle mødte frem 1 deres stlveste puds. Nytåraftensmoden hos
kvjnderne et' åbenbart "de små" sorte kjoler og for het't'ernes
vedkorrunende stod den ogs~ pil. sOrt - og hVldt.
Gratis velkomstdrink i baren osv. Jow. der var lagt op til en
dej hg fest.
I år havde Nyt~rsfesta(rangementskomlteen sat pr1sen til 250,- og
for d~t v11le man fA tre retter mad samt den efterfølgende fest.
Desværre levede maden slet, slet ikke op tll det. jeg VII forbinde med festlIg mad.
Det var ikke pengene værd og da flutene blev sendt rundt l
den pose, de var Indkøht ), kulminerede det, synes Jeg.
Det var rigtjg synd. For Intensionerne om en stor og deJlig fest
var god. Men det, der skulle sætte prikken over l
et - menuen var en kæmpeskuffelse.
Hen Imod mldnat VIrkede det ærlIg talt osse somom at traktementet
med kransekage og champagne kom som en stor overraskelse for arrangørerne.
Jeg håber deIfor p~, at man fremover nedsætter et slagkraftlgT
Nyrårsfestudvalg og at man uddelegerer opgaverne noget bedre, sa
det ikke kun er to personer. der skal arrangere festen for mere
end 100 deltagere!
Dp.r er lngen tVlvl om, at DSRs Nytarsfest er noget. mange ser
frem t t l - og med det ryklnd, der var llge lnden mldnat er vores
klub ~benbart STEDET, hvor mange andre roere tager hen for at
komme godt lnd l det nye år.
løvrIgt: RIGTIG GODT NYTAR med håbet om nogle store og flotte
nytarsfester fremover.
Mette Bac:her

tN e.tO~QtN[/f f=E.~r.
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Vedrørende kritikken af nytårsarrangementet
Redok/ionen hor (()re/u[?/ ./e;per f'e/er;I!r!. den ene o/de /0 arran[?fJrer of ny/onfo/en. ind/æggene
ny/unojien .Ie'per har o(Jeven'/ JilJ~entf" SI"/1l"

1'('dJ'oJ'el1Je

En stor del af jeres kritik punkter vil jeg. godt give jer ret i.
Imidlertid må vi des værre endnu "ngang konstatere at "dovenskaocn lever i DSR". David og .ieg
brugte ca. en arbejdsuge hver forud for n)1!irsaften. Hjælp,ja den var meget meget langt væk.
f'aktisk var der kun en frivillig , der havde skrevet sig rå. tak til dig, du udgør under en procent af
festens deltagere.
lleklig.v,s dukkede der tre CkSlra hjælper~ op. da der skulle dækkes bord den 30. dkr gymnaslikken. som Vil[ lærdig 18 .30. Vi vM fmst hjemme 23.00.
['esten har være sl~et op i klubben siden medio novemher og i bl~det primo decemher. Den I g.
decemher vor sidsle tilmeldingsfrist PA dette tidspunkl v~r der 95 solgte hilletter Ilerdier var de,
40. der tilmeldte sig p~ min private teleion. en nAede endog at melde afbud ligt inden festen (jeg
overvejer 8t 11\ henlJl1eligt nummer). D.v.s. ca. 20 opringninger af 5 minullers vMighed lig med over
halvanden t'me~ spildtid
Oa festen orrandt den J I. havde vi kun en b~rvagl. Vi havde ingen hilletkontrol.
l'i',trod5 afutdllige opfordringer tia undertegnede VM der stadig ingen hjælp 8t hente, man havdejo
hetalt 250 kr. for lesten Dct skal understreges ill fest arrangørerne også h8vde købt billet. Undertegnede har desuden ,kk.e fået km-penge lor al dcn kørsel. der har været i forhindelse med indkøh.
d.:slOrudcn kostede det Jt li,ngert sOnltjener og I'yrværkl'rimester en rensning at"smoking.
Kriti~kcn af")I~dcn var delvis bertIliget. Der V<lr åbenhart den urlrrægcde orlaIleise, ili der ViH tjc·
nere pil. dd var i hvert tilfælde næsten umuligt al ffi gæsterne til nt hente maden. Delle medførte
igen, nt maden hlev kllld inden den endelig naede frem til bordene. Kold mad smager normnIt ikke
godt Mangelen r" mad skyldtes to ting: dels ct distribulionsproblem. 'olk garl ikke kigge, encr om
der V,I[ mere mad ved nahohordenc. og at en del nødehagte kartofler hlev 0delagt af bordbomher.
Dagen dler var der Ikre kg kød tilbage rlll~ cn 'MSSC hroecol,. tilmeu var der næ~t e n ikke plads til
forrdten i køleskilhet. Venr. nutcs "{lede halvdelen at hlive varmet . Desværre var der en. der ;Iben·
hart elld<:lig tog ct selvstænd'gt init ial iv (,g hentede de Ilutes. der endnu ikke var varmede.
At der klin var bestiII mad til 80 personer er en absurd usandl"ærdlg.hed. Vi var 134 lil spisning. og
der var ocstdt mad til I )0. Iler igen en Inas se s[lildtid. Ellerhånden som de:l9 (40) for sent
tilm~ldte kom tt!. hMieg løbende snakket adskillige gange med kokken.

Klokken 23.5:\ har David ogjeg 50 flasker eham[lagne ind fr~ termssen. Oer var nu 220 belalende
gæster. [llus I() d~r passerede billetkOlltrollen (min broder) med uen besked, at k<l[lrOerC ikke skulle
betale (om de var k~proere vides ikke). nogle tog trappen Ila biidplndsen på trods af utallige
ålSpa.:rringcr Dvs. at en ucl medlemmer ikke syntes. at de skulle betale entrc.
Med undre ord gav festen nogle lusinde kr i underskud.
!-:r der nogle der i lighed med køkkenregllskabct ønsker en !;enllcmg~ng ar lestregnskabeL stiller
jeg mig til r;tdighed Klokken 0005 startede vi (fordenskjolds sold~ter) fyrværkeriet.
Klatl~ckågerne blev desværre glemt indtil kl. 00.15. Delle g~v anledning til sønderlemmende krilik;
men nilr C2115011 kommer ind gdr IQ ud.
B;\fcn k,'rtc ind i det nye år på bedste beskIIb. I:.n person udefra ha vue sclv taget hvervet som hartender. I'IH delle I",vde I"," honoreret sig. selv meli 300 kr.
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resten kørte bare(n} derudad. David havde heldigvis skaffet el godl diskotek, del reddede en del af
feslen. DSR har ~benbart el godt ry i naboroklubberne, ryglet vil i hvert fald vide, al vi indirekle
lukkede el par andre fester i Svancmollehavnen
Konk lus ion:
Dc i'oregiiende trt: år har jeg være med lil at arrangere nYlårsfesten i DSR. Hvis man sbl skalle
Irivillige hjælpere til lester i DSR, skal man enlen have el udvalg bag sig, eller også skal man jagle
medlemmerne personligl nede i klubben. Hvorlor glippede det så'> Ja, j må meget undskylde; men
jeg har værel medlem af Fredericia Roklub del meSle af 1997 og har derfor ikke værel i sland til
personligl ~t motivere medlemmer til at dellage.
Nogle medlemmer i DSR klmne måske Irænge lil en sludielur lil FR, her I'ungerer hele klubben med
ti'ivillig arbejdskraft. Senere P,I sæsonen vil jeg arrilllgcrc en weekendtur lil r'R med rolur under
Iillebæltsbroerne.
Til slut: Vær venlig al foregå de nye medlemmer med Cl godl eksempel. (ja torall meJ en hjælpende
luind såvel i del daglige, som veJ fesllige lejligheder.
Med håb om en inil ialivrig sa:s"n .
.!e.lper Pe/enen

P.S. Oprydningen krævede 22 limers arbejde. Ulandt andel pga. 40 smadrede chumpugncglas. En
slor undskyldnrng lil min norddame for ,mn manglende lilsledevær~lse og opmærksomhed.

Kommentar fra redaktøren
kg har som redaktør lySI til al knytte nogle kommenlarer lil J~spers kommentar til kritikken af nytårsarrangementet. Jesper har helt ret i, at det er for dårligt. at ikke flere meldle sig lil al give en hånd
med ved arrangemenlet, både forud for festen og undervejs. Herved ville mange afd~ ling, dcr gik
skævt ved rest~n. værel undgået. Delle mener jeg at kunne sige med god sdmvittighed. uaglel al jeg
ikke selv var særlig aktiv, idet jeg de foregående lo ~r har været akliv medhjælp ved nylårsfesten,
hvorved jeg mener at have aftjent min "arbejdspiigi" på området.
N~r del er $;Igi, mener jeg, al Jesper og David nok burde have fastholdt den deadline for tilmelding,
de havde fasisat. Med 80-90 deltagere havde de Irods alt hall et mere overskueligl arrangement, nå,'
de n" vidste, at det skol1ede p~ medhjælpere. Grunden til, al Jesper brrrgte en masse ekslra lid p~
eli.ertilmeldinger, er vel den fremherskende tendens i DSR til. al ingen - hverken arrangører eller
medlemmer - lager en opsal deadline for en fest eller et arrangemenl alvorligt. Man - ikke mindsl
Jesper - er all for flinke til at tage for senl lilmeldte med. uaglel al der ofte giver ekstra besvær. som
i dette tilfælde.

Måske skulle man til et fTemlidigl arrangement for en gangs skyld fastholde den i'astsane deadline.
Nogle ville så gå forgæves, men del kunne m~ske opdrage medlemmerne lil i højere grad at skrive
sig på listerne - og fa belall - i ordenllig tid, hvilkel ville være en lellelse for arrangørerne.
lovrigl mener jeg, at del var en fejltagelse al placere folk på den vaigie måde. Del var annonceret,
at sAdan ville ~el blive, s~ del burde ikke komme bag på nogen, men del er ikke nødvendigvis sjoV!.
for hverken medlemmer eller de udefTakommende gæsler at skulle tilbringe middagen med mennesker. man ikke kender. Det kan være hyggeligi, men del kan ogS;! være en prøvelse.
Jeg foreslår, at man - belært aferfaringerne med denne nytårsaften - i år laver el arrangement med
maks. 100 deltagere til spisning, hvor man lader folk sidde. hvor de vil. Del vil eller min mening
give en hyggeligere aften.
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Roprotokollen i bådhallen:
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tlk' ''l'l ~\..lIkl Ild nicd en ny skærm sJ vi, Jer
'ILd Ild (II,! IO, I~hl.' ~)..JI ~llmle ~al1lmCi\ i en
'I<lrtc.: t'lunkc \lln~nllg d~r. ef\~ m~:--k.ine, der nu
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hL'hov lor 2 I1l<lS\...If\et', t!c;r
Id Ig. si med lemmerne kan
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;.tI Id Slr1 ro båJ (cg lSI rc i'CI
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ViLI":
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pro ole mcr. Je! ,Ihsn lul 001 (o r~)ges IDSI'
- ..:1 Illere ::iIJhilt progr<rll\ NII UdVl("'le~
, Cl) ~' Ilkcl "cIIctJnIJ\g til programmel
opllJ;;ngc~ \)\'~r ll1a~I..H)emC

- Cx:gge lll<l:\kincr skall<u!lilC ,lLIWn(les

- i\\lIU
- Jer bor ,-,,er,;' flere, Jer I..an halldterc.:
Jd~II~~ <;ndproolemcr
- Jer bor ",1\lJ være tn mltll~heJ faT iH
lu Idl i cn \';ompelcnl rer~l\l\, l.kr kan

de:

Il>~c prohk'mcrnc, OB t11 Ina t) VL:d ,

hvem ni;'!!) ~k()1 f<i fal

1•

og hvordal\

().:t vil v<.erC mig en :.I{\( ~Ia::de_ hVI~
dkr!y~nlngc.;n i OlI..'Ulemsbladel g.iver dCI
l·lIlsl..ede n~::.ulfal :--,llcucs. al kluhbcl\s gClns,",c
~mMle IJe:: 0111 r<'prnlok\)( på Lon 11\ ;)1
rq;is\(cn: rolure:lc og de roede kdoll\der, og
~amlldig I;', reglsllCrtl deen~eh!: b;\ck:-.
hclaslnlng, kan f(lfISæ((c~ ,

Lykkc5 del - mod t~)(vcl\lnlng - Ikke (Il Hi

nogle r:' Dn-l\lcul'J..t:lrcrc:'. vi~ jq~ lil gel)~a:ld
loresl;;', (II kluohe::n helt dropper IOp l\)lokollcr"I
pli EDI3 og i sledel q\,crg,{,r lil cl Illillluell
syS1em På bnglur Iii (it1kleje h,lr J(;g uplevel

delCS system, der 1:!.<ll1skc c: n.k e. h "eslA, i,
hve.r håd har tI kun, hvor ~Iyrmalld~n
regisIrerer. hvor håckn skal hen og ånla(
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kilometer. Dernæst har hver enkel! roer sit
eget kOrl t i I re:gist re ri ng l\ f s ine egne t ure: og er
:iC I v (lns va ri ig for at ho Ide ,,>it
k ilof\leterregnskab a jour Kortene pil b~dene
og den el\kchc roer opocvares normalt på el
~ted. 0g når baden er p~ vandet el andel sted ,
så alle lynhurtigt kan have et ove:rblik over,
om budene er kommet retor - det virkede
enkelt og som en ganske betryggende

SIkkerhedsfaktor
r relation td EDB-roprolOkol har jeg ogsa
manglet al fa en præcisering <l(reglerne (or ,
hvornar k ilometeropgørelscn i roprolnkollen
ofJi.Cldl il (slulles, DcUe har naturli~vls særlig
hctydning tor de medlemmer , der befinder sig
på protokollens 'Top 20 liste'" men er da
absolut hell~r ikke uII\lercssant for de af os,
som endnu tkke tr nact op på derule liste , men
m~ske nærmer sig Når jeg hlif rorhør! IT\Jg l
klllhben. er der ret delte menmger om,

k ilometeroptælling er - og om. de overhovedet
eksisterer.

1-1 v IS jeg nu tolker teksten under TOP 20
Iislen for nO vember måned korrekt,
udarbejdes der en endelig opgørelse ved
u(sskifkt. For mig at se er delte meget
lil fredsst il lende, da deUe også mø vise det
mest reelle billede af klubbens og de enkcJle
medlemmers roaktivitet. Idet v(lres antal
roede k i Io meter dermed ogsn mk ludere r
vinlerroningen, som jo dyrkes ~!I' nogle a f
klubbens med lemme!. mig selv mkludercl r:,
nyt oplællings3r begynder s5 inden vi akti\,t.:
vinterroere Igen begynder at ro, nar isen er
gud l:! f vandet. Ogalk vores lo<:de kilometcl
vir tælle med i ~rsopgorelsen,

Benny Sølz
medkmsnr. 4025

hvorledes reglerne for denne

Brev fra en kaproer i udlandet
Hermed en lille hilsen fra Hen/y,
Hej' Irænerjcg hver dag I mm splinternye sInglesCIlIler Jeg har værel utrolig helchg alfa f'n rly~/ig
Iræner. S,dney Ranu, Hl/n har 1,)[1!I'Id lil OL 3 gange og hruger nu ~meformidutJge ttll}1 cykle lang\!lodenfor al holde bl o mi~ i fJrerne .leg dder ham kun med Bob {fro Leandl!J)f Del (anloHiske her
er III floden Ikke (rysu /II. og {}I s/rømmen klin Id Ilder erfnr slærk lil Lil ro pil The TuJewoy, hvor
fle~te mklubber IIj!ga, el meget værre mhl, ,lr8m Del er ;'CI' der bliver 1'UJ!1 f'ain'head
founhead og elghl(heud hvrrl ar Jeg roeue P{/(rshf'od meu James, hvor VI I'onul "The mixed
u()Ilhle evenl ", og I aede ,\ Iærkef{! end nogle af ue lunge mænds 2x, hvilkel JO "lir lILli ,Vm'l'
FtJlIJshead rnedejeg i 4X med J piger fra Mor/oY.! Re H,,;ad nummer l,j blel', anerjep. ikke. da der
"lir 550 blide og lili l'lIr femmeJiK)<J/"vlrrenue Senere I lir kommer Elgh/sheod. hvor /t:f!. IJgsiJ reRner
med al I'æl t' med Mtlskc ~er lej!, no}!,/e ojjer uer Ellers ses vi i Odense lil op"/' hl'or 1'1 lIflc IO ~ka'
fllktlun Uf? Vise , hl'LJd \', dl/erI!/. Ind/il do håber jeg a/I gou//or jer i Danmark

I ue

De

kærfjg~/e

hilsner

Emilie I lux/o l'

Fra Frankrig til Schweiz på 45 min.
Lørdag d. 1. novemher gik starten fra Evian i Frankrig til Lusanne
Schweiz. Med i feltet på 12 ottere var også en dansk.
AI 7homoy Eherl
Del hele ~tartede med Ol del Schwcw:kc RDrorbund Invllerede fil en venskabelig
skulle ros fra frankrig Iii Schwell. tVærs over Genevesøen I Olier.
f Båden Vil I de fem fra DSR. ThomJ' Eber1, Thomil~ Poul~en. ES~lld Ebbcstn, Jeppe KO\\tH. Willi
Drexel, reslen var (ra Bagsværd Roklub, Thomas Bud. Jesper Krogh, Victor Fedder~t:n, $Mlll
cox DenniS Lar,;cn Vort>S Iræner heJ sdvfølgelig Bent Jensen
Vores modstundere var Tysklilnd, Frankng, Schweiz, Englan(1 og Ilalien. Sldslnævllte meldle dog
(ra dagen før. ReSlen ilf le/w var lokale klubhold
VI fløj fredag dlernllddag, og blev modl<lgel af 4 Icher, som restelI af weekel1dell 'iørgtde for, at
vi Ikke kom lil at Ilde nød og overIasI, elkr fik. sprogproblemer I denne kiosklaiende region VI
ble\' kØrl td roklubb~n. hvor køkken gryderne dampede, og hereftcr til vore!. hOlel
Næste mOl gen blev vi henlet. kørt ((I roklubben, hvor \'1 havde iormlddagen lil at ngge vor~~ bad
t d. Del viste sig iii være ell hlle damebiid, s~ righøjt og sædebredden vilr Ikke !rell oromal VI fik
dog bilde n {d (\I st1i nogenlunde. ind~ll hun skulle læsses pli Irader igen. Mens vores blide blev
køn over p~ den anden .\lde: al sØen h vonl il ~lar1en skulle gj, overfaldl v I (rOloslbordel I
klubhuset Herefter blev vi afhentet;lf en 'tlle færge. der ~I"Jkde <'1< !'"~11 lil "ores b~dc. ~'len~
Seh we IZ fors vimdr I d I~en b;lg os, og rrankrig enJnu I kke var l ~yne, begyndte Jeg ilt speku lere p~
om del nu OgS;l V<1r 14 km v i sku I It;: ro. og rkke 140 Mt:n I rfHlkng dukkede ;,nan op, og v i kunne
begynd~ al gøre os selv og b:iden klar ItI cl'. ro lilbage. Hvis fTl4l1l di! ellt:.r~ Vidste hvor SchWelz 1:1
Men dlTang0erne lovede, al hVIS VI slyrede mod en lille motorbåd man kunne se længere ulle,
vdle man Ikrfra kunne se den næste 11l0lorbiid. ,om man og:;å bare skulle slyre imod. Pil el
I idpllllkt \Iii k se !rwelz du k ke op a f 11 lsen
Slilnen gik med pomp 0& prag!. lhw:rt fald lt<lgedls og heilkorler larm Folk p~ kajen log for sig
af den grw,~ fadøl og ]'>opcornene, menS VI spejdede dter SchweiZ En hellkoplCI Itl hele Ilden
over o~ og (limede [øs, og følge både med Journalister og andel godtfo lk, <'0rgede for al v I Ik ke
kun bkv døve. af heilkopierlarmen, men ogs~ Sjasket til af lidt dønnmger
Efter ca. 15 1111('. prol<. Ianierede sryrmanden. at det nll Ikke længere var muligl <:lI ~e land nogle
steder, men al vi istedel skulle Iryk.ke lidi hilrdert~ ( ~rene. (Fed oplysning, SIOI bifald)
Godl seJskab for Ilden lil <lI flyve, siger man Det gjorde voreS b3d Illuder og~å. men vi havde
dog lidI problemer med hende Del V<lr JO og~å Ol damebfld Damer er som reg,el svære al
h~ndtere, og liores kOrle ke.ndskab ttl hende glorde det svært fa d~t Itl ,Il g~ opllm;lh hele liden. VI
passerede dog den elle ouer erler den anden, lun de lUnge landsholdsottere fr~ Ty~kland og
Frallkr:g kunne vi Ikke holde De ~1(Jg ~ mLd nenhold$l..is.45 sd og 35 \å.
f.ndnu engd ng Iwnnc v J konstatere, at det Ikke er ~t0rrel~en, men gøreisen del kon lmer ,111 på.
Let væglsrO{;fe overnødiggør eflerhllndc.n den tunge k lils~e (Nej \'1 har ikke komp le k"er r~"t andre
omr;lder) A flenens fe~1 gik pj Iv,-er~ af al fornuflig tankegang og opfØr5el. og næ~lc morgen.\
hc.\j3g p.:i Jel olympiske museum, V;)f IIlJt al en pr~!;jrlon der burde nOlefe~ I annalerne
SldSI p.i\ e flermlddagell kunne "vore~" piger køre os ol (u flhavnen De vIrked, hel I kuede dJ de
sagde [.Irvel tilos. Og glade VM VI, da V) $~ Bilgwærd Sø ovenfra Igen Den er heldigVIS kun 2
km lallg
lilndshold.~mdtch. hvor deer

Comeback? -

jeg har jo aldrig været væk
AfTiluS Gylvin

.leg mødles med Thor Niebcn en eflerårsaflen
1997 for al snakke om karrieren og den forgangne sæson. Hvordan kunne han IrapJe sin
roning ned lil halvdelen, være Iræner for
Gladsaxe Kajakk lub. arbejde som eleklriker.
00 i hus med kone og barn og illligevel vinde
all hvad han rørle ved ')
Resullaler gennem liden: Vinder afWorld
Cup 4 gange, 4 gange guld ved VM, I VM
sølv, I VM bronze, SS DM. 8 gange vinder af
rom De Gudenå og p~ landsholdet siden
1978 frem lil nu.
-Hvordlln har du kunnel ;·kiJle/i·a al ro rn{/rll/hIJn Iii al m korlbune, lor nu igen al 'O
J1/lIrolhon~

-Jeg havde min slorhedstid fra 84-90 med
nliu·alhon i k2. Jeg var dansk mester på 1000
In i 1986. 1987 var ogsil el meget godl år, der
vandl vi solv ved VM pa IO km i K2. r 1988
skiflede jeg over lil de korte dislancer, eet var
OL-~r, og vi var rejsllil Australien i 19&7 for
al træne. Vi korn hjem og havde forbedreios
en hel del , jeg havde i hvert tald forbedrel
mig megel, især rå de korte diSlancer. Så begyndte jeg at køre mere m~ Irellel pa korte løb
( 1000m). Del har jeg gjort nem lil nu.
De sidste 8 år har jeg trænel kortbane megel
koncentreret. 1 1990 blev jeg verdenSmtSler i
mararhon K2 sammen med Lars Koch [>å
JJagsværd sø. del Vilr ligesom sådan en afSI ikker du ved. s~dan el kunne Jegjo godl ro I
-/)el var en

oj.~/lkker

)

-Ja, for der var jeg megel koncentreret om at
ro 100001- del er SOlO om man ikke rigrig
glemmer del der mi1r~lhon-hillløj. del er jo der
ll1~n kommer fra. Del er også derfor jeg kan
gu tiloage til, at (O de lange lob i år. del .l ar
jeg meget nemmere ved. Det er ligesom
nemmere, al smide illt korlbaneræsel pa hylUen o!!. gå tiloage til ut:n mrlde man rræn::de
på I~)r man SI artede pil ue korte dislance!.
-Sidsle lir sla·ev man. al nu ;"/IJppede du .wrri,·ren. og der blel' m.l',.me~/I{J\'el en nekr(.I0y.

ova dig. flvordun kan dll .Iå elier en pause
pli ca. el holvlllr Ilden roning skifte lil ml/ralhon og alligevel vinde Sti mal1f'.e lange løiJ
i år!

-Del sidder i rygraden, ford i jeg har roel s~
mange kilomeler. Dengang jeg roede maraIhon lå je!; på 6-7000 km om årel i træningsmængde. Da jeg så skiftede Iii kort hane gik
jet,; ned lil3500 km, allså den halve distance.
men med meget mere inlensiv træning. Man
glemmer ikke de lange løb O!; det al kunne
økonomisere med sine kræt1er. Man kender
Slort set alt lillaklik og maleriel, og hvad Illan
skal have i orden for al kunne gennemføre el
løb. Der er også milnge ydre omslændigheder
der gør sig gældende. som f.eks. vejret. Hvis
man kan beherske sådan nogle ling er del
egenllig megel nemlog ga riloage, så sidder
det he le jo i ry~aden.
Jeg er meget taklisk nar jeg ror mine lange
løb. Taktikken er også en utrolig viglig ingrediens i al kunne t,;a lilbage: ha kortbane og så
begynde at ro langl igen. Del er megel sværere den anden vej, dCI er en heil anden kunSI al
kunne del.
Jeg har være I så heldig al kunne beSlride
begge pOSler, men del er kun pga. den Iræning
jeg har lagt for dagen, inlel som helsl andet.
Det har jo vist sig al den måde som jeg lræna
pii, må være en af de rigtige mader. Selvfølgelig er der mange forskellige måder at træne
pit, lHen denne her er specielt ~od for mig . Si
kan del godt v<ere. al den måske ikke er ligesil
gud for andre. Men i slore Iræk er del dtn
træningsform som jeg holder mig lil- og som
jeg I ror på. Den virker også på andre, hvis de
har del rene hoved.
flvlJrdan er en lypl.,k Iræmng;duf. i sæsonen :'

-11vis det er kortb<lne. er del megel specialiscreltrænillg. Der har man megel krilfilræning i
lorm af vægllræning, del er cn Slor del CIf t ræningen.
Hvis man lager en uag i grundlræningsrerioden. hvor man f.eks. a på Iræningslejr. Man
slarteltidligl on1 morgenen. ved en seksIlden.

med vægllræning i I \I, - 2 timer. Sil tager man
hjem. spiser morgenmad og har en lille times
pause. Dcre fler går man på vandet og ror en
lang distance. norma It 15 km, hvor man har
indlagt 200 m intervaller. Det er et meget
simpelt program. hvor man kører en speciel
frekvens (68-70) og kører et meget teknisk
præget træningspas med god teknik og god
krafl i taget.
Så kommer man ind og har en times pause,
dere fler går man ud I iI det der sildan set er
selve programmet den dag. altså selve k limakset. Det er selve træningsprogrammet,
med meget disIaneetræning. som kan være alt
Fra 200 m op til 2000 m, så laver man
slrækøvelser, spiser frokoslog stapper af i
som regel 4-5 timer. Herefter har man el program lil. det kan som regel godt være el kort
program af ca. 1 t imes varighed, med 200 m.
modstandslræning eller noget i den stil. Så er
det ind igen til lidt gymnasl ik eller nogle løber en lur for at løsne lidt op. Sil er der aftensmad og afslapning, hvilket sker helt
automatisk efler de 5-6 timers træning. Dagene kan variere i hårdhedsgrad. all efter hvilken en cyklus man kører. Det er feks. to
hårde dage, en let dag osv.

-Er vægltræmng ikke også som regel kun hver
linden dag?
-Jo, det er det som regel. I mange år har jeg
vægllrænet mandag, onsdag og fj·edag.

-Hvordan vandl tlu Tour de Gudenå i ar
(1!)1)7) .?
-Del var enormt hardt vejr. som du sikkert har
hørt var der mange der gik ud og mange der lå
og svømmede pii Mossø, det lignede sgu en
svømmehal I

-Du ha!" vel ikke sel så mange a/dem ni}1" tlu
ikke lå bagersI I
-Vi kom fire mand afsted fra stiln. de to røg
hurtigt af. efter ca. 5 km. og ved overbæringen kom jeg først ud. først afsted og fik mit
ovenræk ordentlig på. Så kom jeg ud på
Mossø og hold da kæfl- det var heil vildl Jeg tænkte Nej Nej Nej! Det har jeg prøvet
før. sil jeg tog det st ille og roligt henover
Mos:>ø. Del VM to tag frem og et lilbage. så
kom Torsten Tranum op. og kom forbi mig.
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Jeg tænk le: bare lad ham køre. sil må jeg køre
ham op nar vi kommer ind på åstykkel, hVIS
han ikke kører sig ned. Det havde jeg sådan
en fornemmelse aL al han ville gøre. Han
havde for meget fart på, han kunne lkke nå al
pumpe vandet ud og lige pludselig tog han
ikke mere forspring. kunne jeg sc. Nogle
gange lavede han den der hvor han var nede at
skodde. og så kunne jeg godt se. at båden var
blevet lidt langsom når den vippede. Del vil
sige vandel kører fra den ene ende til den anden, og da jeg sil kom op på siden af ham,
havde han også et helt vildt udtryk i hovedet.
Han kunne godt se at hvis han lkke gik ind nu
så sank han og jeg havde ikke en dråbe vand i
min kajak. Jeg havde bare taget det stille ng
roligt, sa kom jeg over på den anden side af
søen. hvor der var lidt medvind. Der stanede
mit løb siidan sel. Så knaldede jeg til den og
førte jeg med 4 min ved broen. Sil. tog jeg
yderligere I minul til Ry. Fra Ry til Silkeborg
tog jeg yderligere to minutter. Egentlig vandl
jeg jo kun med 7 min. foran Torsten.
Han var med hele den næste dag, hvor jeg
havde seneskedehindebetændelse. Del hovde
jeg faet af at holde så fasl på min pagaj den
første dag. Jeg havde også roet med ur pa. det
skulle jeg nok ikke have gjort.
Efler første etape på andendagen gjorde det
virkelig ondt i armen. det havde Torsten også.
men det vidste jeg jo lkke noget om og han
kendte heller ikke til mit. Sil la vi bare og
fulgtes ad. Anden etape gik faktisk rel hunigt.
og det er en a f de hurt igste anden etaper som
jeg har la vel.
På sidste etape skulle vi bare hjem. der slog
jeg ham i spurlen, sii det var sådan set det.
-Oll hor !'lIndel Gudenåen. M"lIellen's aJå
bånd. 10.000 m DM. Marmhon DM og
World Cup i den .,æson hvor du skulle holde
o/J.

-Jamen. jeg har jo slappet af med mil! Iræning
i år ogjeg er jo ogsS holdt op. Men der er
ingen der siger. at fordi man siger "nu er jeg
holdt op" , så har man lagt båden på hylden.
Det ville være fuldstændig mærkeligl pa en
eller anden milde . det er jo en livsstil, man har
roel i mange år.
Fordi man siger man holder op, kan man jo
godt træne og være med for sjov. Jeg tager det
ikke så alvorligt længere, jeg ror selvfølgelig

IIH al vinde nilr .ie~ er med. hVIs Jeg klin
vinde . Dc! \...unne jc!ct ikke j (.It: fNstc par løb i

Iræmnf<',

<ir, hvor Jeg blev jeg nummer fem og sck<;
Nede i MMioo. nle v jeg plssel <l r. der var Jeg i
d{\rllg lornl. jeg V<lr IBngl etter. el par minIIlter
\::lIcr s.bd'l/1 nogel. Den ,\tIuen gang v()r jeg
læng\: rt"' ellel Uor jeg. Jeg h;..lVtk 'Ikke roel heIl!

-Del hin nObel al gøre med den nag.grund Jeg
har. le!; ha r,l0 klln roel 2 SUO km I år og. SJ:\! 1den! h;u Jeg roel Io gange lIm d;1gcn. leg har
roel lem 111 se ks ga nge o rn ugen, men Sil har

vln!c:((:(l O!; overhoveuet Ikke r0r1 en kajak
<;Iuen Ol og frem lil slulnlngen ,II m('lrts hvor
jeg sIMrede Iræning Der V(l1 Jcg virl,.eli~
langl nede og. var blevel lyk, synles .leg selv .
S;I lænkle leg nej Jet b" ikke være rigtigt!
.leg

havue: hlltl

ninghlncloJer DC( el mt:gcl gnJI. al være med
ude I "aj;I\.. . i steJcl fm III !;I(Jdc i t'n mOIOl'båd
og nH~ (,g ~krlge <-i ri mr jcg (l~~~ ror! mig
mc!!-el merc.
Jeg hor en bestemt dislalKC p,i præci,> I ~ km,
som jeg hM "\...0/1" mange gange i ,"Ir. Jeg har
f(HS~lgl al holue en be"leml ha'\lighed hele

ve.ien, C1g k~lr\ megel pil sy,.cgra..:n~cl1 .leg har
hc le Iluen t(lI s40IgI ClI f1YIlt' '"lær"k le n ,jeg har
' l

g,kl cller en hcstellll hi.hllghcJ (Il! prøvet at
h(lltle den . S;j vidste jeg . al jeg ville være I
god f(lrm nel kunnt: JC~ ~e. al j(g. !:',odl k\lnne
/1a til DiVl. eftersom den fllrl leg hl~ldt er noget
AI del huri i,;.;le )e~ o()gc", il\Je har r(lcl p:'J de
Itlngc dl'I;Jl)cC( Jeg er rnq!LI udh(lluellde, og
holdl en bletlnemsnll'\hl"lslighcu r j <1 m/sek"
t.kl SV(in;r I il d,OH
k dllrllclt:f. l kt ved jeg,
:1\ der I~ kt.: I.:r rel nlfll1SC dl'r LIn va.:r~ med på

rer

. ,.....{; (/('1 "(/1 III/ret/s.II,lIende do ,I" I{/ de/lone
frem)
- N Ja.!, del v;tr htl re cl d:sl'(rln IC III Jeg hLJvde
cl tx .'-leml r,vk hver g:lng pii SOO 1Tl . hvor jeg
lo g IlJ ude n <li g<i neLl og hvi Ic. Jeg gfH bare
ned r~ ~ 6 nJ~t.'k
til inden Jeg slarler rykket og sil oan: rive nf <..le næsle SI)O m. Når
n1(ln ki'ln "H'C: "i,d"nl ct ryk r ;-) 1.47 og ro videre .
er der ikke H'I m(jnge' Jer bn følge
med , det er Il.'g heil sikker på S(j ta:nktejeg,
dl! kLIn ligt'<1 ~odt sttlle pr til Jll('lralhon DM .

son

<\

-NII H.1!(' J" till. {II

nx

Ju hllr Inl/I/H' I IIcd i (,r
al
lå '{' rI{}.\lltrl/~e,.('. men der

dll/kÆI' lage' "('I
('J"

I0 ml/Vlel"

ti/ time

Jd.. ,

Jeg (od langt og IlårJI pil tærsk len. No~1c
B!lllgc hilr ieg. lagel nogle 1000 III og cl\kclte
gonge har jeg wct mt:tl mouslanu kg har
ikke haR en IræoingsplaJllæ~niflg som jeg
pkjer Jeg har barf kigget fiJI pH vcjrct og

rld"I,)!;1 eller det

så m[JI)gc ling (lI lænke på, nyl

arbejde og "It muligl me.d hus n~v S;i skIlIle
Jer ske el ella andet. samliLllg med ill Jeg
trænede ue andre i C;bd~a:'<e. var je~ selv med
I knj<,k , Der torklllredc IC~ dem IKII om Iræ-

ug II « ' }I('I

hw!r dog Hvad er deJ 'il de.r K~)r fo!"·
Jlf!. Of!, tic undre / lir'!

I/a,lIen IH)

k""klJll {'IIICf" .\nm Ij~RJ!r
mol lo I i/II t' gonj!,1:! \.

It/r/(I II .

-I-!\"{)rdlln /ineler dl/Ild III d/llII'll!lIinf!.
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I

" (flwr/Ilh . Urheld!! fIlmiI" ,.)
-Jeg Iri.t:ller "elv f)leu og ror ,~ I\· i \\·ed., cnJcll
I irsJ d~ ror 1(' g. I<.!SI h::Jf\d U.: fip I SIInuhv I Il
g,11~g i Inc Ile m Ilk IC~ I iu I igt {"TI ,'ra ",hl'f de ol-!
S" nlcue jc!!. eller ar~.iJc. 1) \.'1 ~bl II I 11<:lkr
I~kc gbllmt:~. <lI VI har h(lfl ("Il utr" Ill' ,'-'(lU
<;Qlll lll l;r

r idsnlæs~igt har dt( \'<l:rcl

nlcg<.'1

!;oJI .

-JIU! "" (del JIIt!rl' jnlld rJlI/
-Nej megd minJre. heil slkb..:rl
Jeg ~UI\l)C g(\(it t.enke mig cl .Joh hvor

ikke.:

.:lr~cjdcu('

sA

megel r

moll

krall af ill jeg

h,1I

Hænel så meget. h~r Jeg altid S}l~1. al leg j~ kc:
vClr ~kabt til al llr~t!jLle del er "IlII en n~')J venJighcd lor lit mpenge Jeg er mC~d r" !!lnr(ylJende meu mil arbejJ< Illen Jet vdk: d;1
være dejllgl iHe at skulle ,lrhcl<.k I'l;'. 1"-:1I'~'

... I-.."lIe Iræne og hysge :o.ig . nCI kali Jn

h-~(\dl

vært: (11..:1 er en lidt lorkert IlIu:-lJllin~ 111\..'11 ild
er jeg. .. ti ligeglad rneel, tll!lll I;H jo Cl ,In"h..:t
indholJ ilivel Jq.! syn<.'~ ,>l·l\ ClI leg I rCflndt:1l
p,l

IId,'nlg.tc Il()l<l

ornygj.!cl

CIl

(\g

med

hv"kv,llill'1

l1\\,'~CI Ir,lllill~ 11\\1
""lill

klin

l'r

IPI'lllldl

nlcg c:.'.1 m1l1C'llIlcskcl
-"pot! hl!lYtJel dt:lfo/" dl)!. ul l'/f're /ril '\"1I/JJlh.~

KOI(Jkkl"h

"(11

dll 101'

dl'l'"I'\/I' Iru 11(' / Olllh

l'

"I/,dt'r'

-Sun"hy I"Iclyckr ~åJnll 'el ,dt I()r lili!! !f\ldi

JI," t'r IlIin klur. Og dL'r ... lil/1l:U<.: ic:~ 1q.: h;lr
n~lgcl famlllc der Ot; jt:g er !linlC"11 /lldl I)~
(\pv()~set uer, del er 111\n klllf-\ uel er der jc~
hører Id den går Jeg 3ldrig. fra, l)cl er i( l (>~<I
lith !' værl n(if man er æ r esmt::ukll1 jeg CJ
Lil 1"0 hg ,"1011 cif ill være "lIfldhYCI 1(lrdi lfet t:(
uell Int.:~l vmdendc klu t"l I g,('1I I1C 11l \1(1<.:(/ 1('. 11:11
nl:.In :-..C[ p :i rcsullal~rrk' . I lvi, nl;Jf) er n: .... ld-

lalsorienlcrel så er klubben den bet.lsle i hislorien og vi bliver heller aldng nået. Del kan
godl være de er gode i Holte. men de får a 1drig ligeså mange DM'er eJler internationale
resultater som Sund b)'.
-Hvornår gik del op/or dig Ol Ju også ville
mere med sporlen end Ol ro jor sjov.?
Jeg har a It id god I kunne I ide a t træne og jeg
har også godt kunne lide farten i b~den. men
nog.en gange når det kom t il konkurrence var
jeg lidt nervøs da jeg v~r mindre . Jeg st;,rtede
da jeg var remten. men jeg var en lille sj)lejs
af min alder og kunne sådan set ikke andet
end al hænge på. Det var jeg si; ogsii god til
og alle de gode dengang dem hang jeg bare
p~. men lige sil snart der ikke var nogen hængebillet så kunne jeg ikke.
Jeg tror det gik op for mig lige omkring 1980.
men jeg var på "holdet" siden 1978, men del
var Jeg kun habil, den absolutte elit e var jeg
med i fra 1984.
I I <}82 da jeg blev nummer to rå Gudenåen i
K2 da gik det op for mig at det skulle ligesom
slruktllreres nogel bedre den der træning jeg
lavede og hvis jeg gjorde del sil ville jeg nok
lit noget m~re ud a f det. Så \'ille jeg fil nogle
bedre: resultater, sajeg ikkc altid blev nr. to
eller tre. De pladser havde jeg mange af,ieg
vandt sgu aldrig. Jeg tænkte nå nu vil je~
[;crne pr0ve at vinde, sil det gjorde jeg bare.
Jeg læste lidt om træning og begy"dte at
snuse til lidt vægttræning. Jeg lænkte det kan
godt være at der skal lidt flere børTer på ~i\
man kan trække lidt hårdere.
Pil det tidspunkt st"rledc Lars Koch også. sil
det var heil perfekl der i 1984 da vi mødte
hinanden Vi havde en rimelig ens indsl illing
Ii/lræning og vi trænede meget sammen i
[Ir"nc frem til 1988 Vi trænede næsten hverdag sammen sa del gav virkelig noget. Vi
holdt bare sammen i et og nit.
Til stævner roede vi bare alle de andre ~r Vi
havde anal!. al nilr der var 1000 m.tilbage
lagde vi os ud pil siden, ikke nogel med at
hænge, så kørte vi om det ganske enkelt.
Nogle gange vandt han og nogle gange vandt
jeg. Vi var ligeglade med hvem der vandt bare
Vl gav os hundrede procent. Vi roede sarnn1en
i loerkajakken, der roede vi mange km .. jeg
Iror vi roede 6800 km. i 1984 .
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-Hv{/J gor du I slwdnperroder nar spor/en er
så slOr en del a/dil /il' .)
-Jeg har næslen aldrig været skadet. Jeg har
lige haft en seneskedebetændelse og det har
jeg også haft en gang (ør på Gudel1åen. Sii har
jeg værel ry~skadel 14 dage hvor jeg lå helt
stille, del var ikke sjovt jeg kunne slct ikke
sidde i en kajak . Del var i 1993 hvor jeg ogsa
blev verdensmester, det år nåede jeg kun at ro
to internationale stævner et i juni og su VM.
-H"ordon hur du Jel merl din Irænerrol/e )
-Jeg har del megel gildt, men jeg ville jo helst
have været landstræner. Det bliver nok aldrig
til noget. selvomje~ er hlevel tilbudt landstrænerjobbet i bade Canada og Australien.
Men del blev for megcl da vi lige h~vd~ købl
hus og Kirsten havde ik.ke lySI til al 1l}1Ie. Der
er desværre for lidi penge i det og hvem skal
overtage huselosv. Det har værel et være rod .
Jeg bliver desværre nok aldrig landslræner da
de kræver tre år på trænerakaderniet og det
har vi ikke okonomi lil. Nu cr der så IO andre
der har filet tilblIdel og dem tager de (forbundel) jo så . Jeg mener selvlølgelig de g~r glip
arnogie re~sourcer, men det kan jeg ikke gøre
noget ved .
-Men Ju t!r da allerede tilknyllel arbejdet med
Je unge ledenlet .?
-Ja, men der sender jeg dem bare videre e Iler
et stykke tid. Der er flere af dem p~ landshol det. som jeg har hjulpet frem.
·flvordan .ler Irelllliden IId/or knjaksporlen i
Danmork )
-Del ser meget godt lid , nu har jeg også selv
været med til at la ve meget a r det.
-Dujilr bare ikke 101' Iii al h~sle.rrLJglen af dil
Ilrbejde)
-Det er jeg også ligeglad med for i sidste ende
er det roeren selv. der rræsterer nogel. der
skal have al ærc:n. Der findes jo ikke nogle
gode trænere uden dcr er gode roere. Oct kan
godt være jeg kan tu en del af æren, men jeg
vil slet ikke have den. Hele æren er roerens
egen. Det ef ham det drejer sig om , jeg har
bare stukket nogle programmer ud. Je[; kan
måske give roeren insriration og motivntion i
de perioder hvor del ikke gil( så godt rent
mentall.

-Er "" II}jrr,l, ,,,,•.1 pn-,r,,:l<i:kultlf{(" I nd~I1I;!I

.H .."I ,kul lk, /,I/UI Ul ,a'r," "kd, d.-" ,"'n·
'>I,/IO"('/':

el/IP ~

.Vcf(ICI'$C"!tten , rlJJ; <"f nltg<!1 ";Olie ret u",1I
t~"S Y'll1l !.Jopsbygn'(lg I sld~IC ende: I'or iq;
dCI er del. Slllll Cf nppe IIM)~ede1. den menlalc
~Iyr l c de' e/ ~1i;0reolde H" ls Illa Il ",~eLI G vti
sf, kM m~n I'I;~ 1),:1 del g,ckkr lim Cl h",H _
~Id l ,nar. ... dlne ...... ~ .. " If æne ob ",I ""Iue

"'m

.[,. dn no/<./t· IYPI,J~ lejl
(flik "~Xd, "(,,
Ih- ,.i( IJI ul ro pi' " , m~,~' ~" •.,,,,, mwuu)
· N å, ~b tJI tnl ~ ,,-Ile. jeg Alrod (k,es It:ln,l
.0 ,1) Jel (o'SIe: J el kan hi,'., ,·"l.. lIg lueJ;el
NOble: gang(:<.;i (w.:,l.:nmJ)("l"ISCfel <le. III~
IdVCI ,ne •.: <"1111 <k I v"leho;ht..len skat og 1.:",..
rer pJI med ~,"m Nis uden "I tere del sy5lC'
"H.I'~" 1'~ uden ~ I I;("nle pa hv.... rlOf <I.: cJ;erll '
Iot::: ror hge 1lIol11SHI; dt:1 og del 0<1 t' e" ly'
PI1l ~

ICJlloOl1l Jcg .... I:sii scl" gØ< tig hø. eJ0fl

,""rI~'"

. Nej del u,cg ,elvfølgelig ill.e . der st,i r air
tor Irdl .men del er 10.nu!1de lS OPR~"e AI ror·
,nidie ,eSllllllu:rne Ofdcl14lt b l ,·tUere III P ' CSsen Jeg "ti dl I/O al ,el: doJ,.e e' den e"",-:sle
der r"kr mj~ ..dl f(\fb'2kl ....rd (eLs d æ~nlll(;
;i" Workl CllP Il. M..-II1!\on OM Var (e~~
lllei:el bedre d.-:LLcl end Wo,1d Cup Ol; del Cl
tO en s1..t:v IM0e1tt12 Der ~krev de en n l~SSC
,,,,, ~I !Cl: IO'-',de eome· bKl n-.:n del c r 5j;ll
da Iklo: er (:(Inle·Ntl.. te.: har (O DIdrti: Vlcre l
w:l Je~ lunn e {Ol~r;' hVI S .le S ~lev AI jq; vil!
holdl Op (or del Cl tctl ~ I. tll(:/1 del ~I da iHe c l
corn,>bilc~ lor 1"1:; hil' ;kk~ .... 3::'C I v3::k. Jes h",
I~ l e en gil/lg splUnSe l el~' ovc •. så del h il
JC!; iUe fmSlii
· II~"

du ,m WII h1fl'<'IIIU1/lll'lr/lf'" ,ll, lIf du
hil ...... h,.MIlII Ulf.: .•d,·"
-Ne,. hVlsJel: ... ar bleV1':1 landslr<l:ltoer .... <i. )t:~
~ 1" ppt:1 rOlall Så ha .... Je)Cg lll" holdl nli1:j I
rOflll~I II .(" n\: 'O llgl . ug I~\..e VJl!,el rrcu II I
flO.,;1c. 51.:' IICI Ikl cr ,o bcllllselscfltoe
J"It

O" >"liff JII 1:1,.)1
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Bagsvæ"d Sø - en sammenkogt miljø- og
id rætspolitisk muddergryde !
Baqsy~rd

5" er ved at gro tLl.

r 4 00 .000 kubIkmeter llIudner o<j sldlll . s",m det l. Vd![ste fald VII
kO S1.e omkring 60 millioner kroner at rJerne. Men hvordan?
Hv~", Rliln [ iII!nker i
ml Lj0b"neT. 50111 ek s ellpelvll; Kønenh"v ns IIJnt 9 0 r.
S3 er d~ r umldde!tlart ikkE! det stOle hdStViII! rk med oplydn)ng ilt
Bolgsværd Sø .

Han har ve dtaget en s"mlet vando mrddepla n fra 1989 - sam men
resten af

M" lleås y ~te met

me~

- Men her 1' 991: [ BagsviHd gø Ikke som

f "rsre prior i tet.
D9 scr mdn "Cl d .m ",pO ttsl ige o:!el at s"gen. er Bagsværd S ø {",nn
og (,e_eSf et su.dion - det nationdle rO>itadl.on for rosport ~
Danmark.
I lorblndelse m(!d VM l 19<17 Vell vanddybden for (inge og problemet

b l ev klaret ved at s uge sl a m for en halv snes millIoner kroner .
slamrn~t blev I kke lag t det m~st hensigtsmæssige sted.
Cladsa~e KOlOUnunes f ormand for ldr;!'tsudv-!l l g~t. Peter "'Ie lse n &
Plankonsulent I iE.'a m O",nmark , 81rger Kyhl . er af samm>: ",enlng;
- VI tal e. om et naturstadion. Fo r 1\t få det til at fl,lllget"e, skal
d~ r ryddes op. og amtet har a~svare~ f or milJøet .
M€'n All an Sc h neldennan, som er (ounancl f or KøbtHlhavll s Amts mll)ø uclv?\ lg . er af en anden mening ,
Det l/S Rosta(hon anker ove r , er et truet sportsa nlæg . for mig
ser det ud som Om. at ilian har skulle ftnde en pengepose at pege
på
og Sd hal man fund et amtet ved iH spinde llIl lJ IiH!nSVar omkri ng
noget , der er et Sportsl igt anliggende. VI k.ln altså ikke umid delbart ka Ste Millioner Ind l opr y dningen.
Sagen Ilal" dog endnu Ikke været diskuteret l udva l get.
Man k,HL st LI le sig sp"rgsmillet, om man Sd ikke kuml~ t)rug ~ d~ [,0
m, llloner kr oner på at bygge e:l k unst iq S0)
Det kan man da !Oagtens, siger Blrger Kyhl, Team 0301n3rk. Men Vi l
det Ikke vzre !Oynd, man g3"( JO glip at hele naturoplevel se n.
Ma s ke kommer l. vlceborglllester i Lyn gby l'rArbæk og medlem af l /S
RostadiOll. He l le Nielsen, tættest pa en konklU Sion;
- Opr ydnlf:g.m af Bagsv.l'rd S" ,ndeb'Her. "t store dele a! søen
s k"l tørlægges. De r s kal ogS3 udbygges p3 søbredden. Arbejdet VII
tage ') - 6 fil". Vl k~nde, endnu I kke d ... økonomiske ko ns ekvenser. Vi.
v€'d I kke , hvor vi s kal gøre af slllmm~t og ingen kender k onsekve n Gen for milJøet. Oet er Jangtfra sLkke l' t, at Rag s værd Sø nogenSi nd e bliver et Internatlonalt r os tadion.
Sport og Skønhed hænger Abenbart Ikke altid sammen.
Hen
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Lene Andersson (I h.) og Anna Hel/ehug blev nr l og 2 I indendørs DM
og salSer nu a/I på at vinde guld ved OL i 5j'dney i år lOOO.
Mere om mdendørs DM og kaproning i øvrigl mde I bladet
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"Nyt fra bestyrelsen og redaktionen mv." ..
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"Vraa & Rindom fik priser" v/Mene Bacher ..
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"Andersson & HeJleberg i fremdrift" v/Mene Bacher
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"Denmark vs The World.

" v/Helga Pelersen ..
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"Har DSR en fremtid?" v/Paul Brumche-Olsen.
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"Julekispus 1997" v/Donhe Bartels m fI
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19

"Orienteringsløb 1998"
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesglrokOrl Dene forefindes på kontorets dør i
bådehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal finde sted
KONTINGENT: opkræves kvanalsvist forud via giro Ved overskndelse af betalingsfrist pålægges et gebyr
på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bon fra rykker, men gebyret vil
blive opkrævet det følgende kvanal.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 1/4, ln og l/la og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokOrl på nølagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto
nr. 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse pil den del af girOkortet, som posthuset
beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet renidigt sted og man
bør I egen interesse gemme girokvineringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først
finde sted ved en restance svarende til 'h - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget
ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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Standerhejsning
Lørdag d. 28. marts

kj.

11 00 holdes slilllderhejsnmg i DSR.

Mød op. hils på rQVeMeme og vær med til al gøre stilnen på sæsonen 1998 fes tlig _
Tilmelding til fro koste n: skriv dig på opslaget i slyngelstuen.

Vel mødt d. 28.3. !

.;

Ven lig hilsen beslyrelsen

Nyt fra redaktionen
Februar-nummeret af bladet blev desværre noget forsinket - hovedsagelig på grund af poststrejken.
Vi beklager, men var JO uden IfldJlydeJse p~ disse begivenheder.

Da Irykke riet har me~t t ravll i den sidsle uge af måneden, hvor vi også iar trykt vo res blad. er det
a f\alt med Irykkeriet, at VI fremover rykker produktionen af bladet en uge (rem, således at trykkeriet
modtager materialet midt i måneden. Detle m~fører sa også., at deadline for bladene rykkes frem til
ca. d. 7. i hver måned, og bladet skuUe så fremover udkomme lige omkring d. l., hvor det nu
kommer ca. d. 5. i m.aneden.
Til gengæld vil t rykkenet ~ gøre en ekstra indsats for at forbedre trykk vallIeten a f biJlederne i
bladet, der har været noget svingende, som det ogsa kunne ses i sidste nummer.
Deadline for næste blad er derfor lørdag d. 7. marts. Evt. senere indlevering af indlæg bedes aftalt
med redaktøren.

Nyt fra bestyrelsen
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. januar blev de vedtægtsændringer, der blev vedtaget
pa den ordmære gweralforsamling. konfirrneret. således at kajaksochefen fremover indgår (ast i

bestyrelsen og ikke blot er mdsuppJeret. Dorthe Banels er

~ledes

nu fast medlem af bestyrelsen

Klubben har anskaffet ~(1 telefax (I1L 392963 22) så nu kan man også faxe til DSR. Klubbens
medlemsltlefo(\ har I øvrigt flet ændret de første eLEre fra 31 til 39, saledes at nummeret nu er
39 18 58 I I Begge I\umre fremg~r af næstsidste Side i bladet
Bestyrelsen afholder 21.-22. marts et strategi-seminar, Der skal bl.a. drøftes pro6Jering af DSR
Bestyrelsen vu I denne forbUldelse se på indkorMe forslag lJ nyt klubtøj, ligesom en hjemmeside på
J nternellet er blandt overvejelserne.
Klubben modtog i deceo)ber, som en riJtræng1 supplering afbådpark.en, en nybygget fIrer fra Odder
Inriggerværfl. Det nydelJge farløl, som der nok bhver rift om I den ny sæson, kan beundres I
MdhallM

Red

Storebælts-roning
J forbIndelse med tndvl(!lsen af Storebæltsbroen d. 14. juni arrangerer DFtR 's MOllons- og
Turudvalg rorung over Storebælt. Der foreligger på nuv~rende tidspunkt ikke nærmere oplysninger
om arrangementet ud o ....er, al lilmeldlrig er nødvendig, og at deltagerne VII modtage diplom og T-

h./.rt-s.- - - - - - - -- --_._----- ----_._--- - _._ - - - - - - - - ,s-

FamiJiegymnastik
Fanuliegyrnnastikken for ~gre OOfh og forældre holder paus\". d, 8,3 , men starler igen søndag d.
11
22.3, og fortsælIer dueller d. SA og 19.4. AUe dage kJ. 14

°.

4

Nyt fra langtursudvalget
Redaktionen har fra langtursud"a(~tl fået oplysninger om
s;eSOn

Bededagsferien (8.- J O. maJ)
Kn~tj

ng.

planlagle

(aJ1!;!1 u~e l

den kommende

Langtur på Silkeborgsøerne

Himmelfarts-weekenden (21 .-24 . maj) Langrur på Flensborg Fjord

i forbindelse med afholdelsen af rep,alla for gamle sejlskibe 1 Flensborg.

P msetur (29 . maj - !. j uni) på I s~fj ord en.

SorrunerferieJangtur i uge 30 og 31 (2 ugeture) på Sognefjorden i !\Jorge .
Alle oplysJUnger er (ordøblge, så ændringer kan forekomme. Hold øje med opslags(avlen.
Red

En sJibedygtig tradition
Om bådkendskab
.. Hvad er en sødygtIg båd"
.. Hvad er en bz-redygl1g bAd'>
a

Hvad er en synkedyglig båd?

- eller

m~ andre

ord Kend din bAd før den kæntrer dig!

Om storke og bådved ligeboldeise

Mon ikke de flesle af DSR '5 medlemmer ved. at den gamle histone om slorken Ik)a: (!g( 19 holder
del vLrkelige (klub)"" Den tusvarende IrO

l

pi, at al bådvedLigehoklelse ska professionel! er udI mere

sejlivet. men er dog så smål ved al blive udrydde! de enkelte steder, hvor de" sladig hef'$ker

Hvad er Md\ledligeholdelse?
Bådvedligeholdelse består af IO forskellige ting:

MON Lt,F LAL~((,L4" ~j"R
OR.:IN~T LÆKK~N

1

LØ6U T(3R ()1( LUn

/

7

Vedligeholdelse af bådpark

•

[Jiu/klargøring er rengøring og genereli eftersyn af b~dene. Sidsl pli vinlersæsonen er del også

lælhed,prøver, da Iræbåde som bekendl har del med al tørre ud og dermed ,lå reVTler. nbr de ikke
bruges. Hvis du hu en yndlingsbåd, som du viJ

h~be

er læl lil slanderhejsning, er del en god ide al

efterse og lælhedsprøve den nu'
Med jæVTle melJemrum, dvs. hve" 4.-5. ar alhængig af ,lilagt, skal badene slibes, så el nyt lag lak
kan J)drøres. Del er el SlOrl arbejde al slibe en bild alene, men hvis man er nere om del, er opgaven
overkommelig og selvfølgelig mere hyggelig. Del er derfor vi har arranger'::l Slib'y Sundays .

•

BiJd)"eporo/ivn er korl sagl de ling man ikke bare lige gør. Dvs. mere komplicerede opgaver, fx

udskiftning af bord eller niller og lakermgsopgaver. som enkeile af klubbens medlemmer kaster
sig over - og dCI er bare allclider, aL de kan det. DCI er ('pgaver, som kræver h~ndværksmæssig
kurmen, og som dCI er vigllgl bliver L(lSI på en kvalilelsbelonel m5de, da badene jo skal holde i
mange ar, Derfor har vi anSiII proressionel Jrbejdskrilfl som varelager de ne,lc ilfden slags
opgaver for klubben.

SM''IS~
Slib'y Sunday, som nu er ved al blive tradilion i DSR, er slarleL som eL ,amarbejde mellem materielog l1lotionsudvalgel. Her sliber vi visse udvnlgte både, og nogle af o, reparerer enkeiie srnåling og
lætner bådene, Vi er gOdl i ganp' med at klargøre Gudmund, Bjarke og Hroar. [Jror:;e er klargjo[l nu,
og bliver lakerel i skrivende slund Del har ogsa vi:;! sig, aL Slib'y Sunday er en g0d grobund lor
n0gle ar de proJeklgrupper. som har påLageL sig forskellige Slørre eller mindre opgaver, fx mOlioni-.

6

Idegrundlagel for en Slib'y Sunday bygger på
•

IO

ling :

En organisering af arbejdet. s.å der er Slyr på de ting, der skal laves, og hvor opgaveme bliver delt
op i overkommelige delopgaver Der er ahid gode råd al heOle, hllis der hersker [Vivi om noget.

•

Der er gral is frokoslog masser af kaffe. Når vi slu((<!r om eftermiddagen er der råhygge og vin

chaud i slyngelsluen.
Sidste Slib'y Sunday i denne omgang er 'lendag d e n 8. marts . Vi håber, al endnu flere ~rklubbens
medlemmer vil bakke op om at løfte denne fæUesopgave . sA de både vi er ved al klargøre, kan blive
færdige inden standerhejsning. Skriv dig geme på opslaget i slyngelstuen.

Karen Lauherg og Saren Larsen

Glimt fra Slib "y Sunday (foIos. Søren fAnen)

Husker du Hjelmsjii?
So n d3g d. 22. ma ru kl. 20 "Iholdes
hyggeaften med bi lleder fra ~"Ilcr ·
lr'l:!n:fI!;slcjren ved Hjelmsjo. Hat d u

50elv b.lleder dedr.l, sJ lag dem n~d _
Der vil rn.iske ogsl blive mu lighed fo.
al se andre billeder fra s~ne,,_
VC J//IR 1"lsOl
Mttlll! Ca') I~ lIltTl & Mogen.1 Ha",

.. V"'.~q "",U" D" "

I nstruktionen i 1998

b~ b",,~ d~ ""'d. ~""9

d •• " " I<I..d . . ... ~ 0' .... p. ~ o" •• "' •• 1.-'

1tl5lrukrOo~n - elb ,ellere oplalC"len ,il instruk tionen 1998 - er nu Slan~1 l år $llIl1e, inslrukriOnen
maJ1dJg all en. twor Jes pe r P~l e f~~11 rage r imod og orie'lIerer o m klubben, RUlldv ;s'un~en slUlter ,
køkkener med, al de nye lagt r en lalle,k en og øser op af Jytles gode mad I skrivende slu nd (modlO
fehruar) har 44 lager \Il1Od lilbudelog væ rer lil orientering og rundvlSIlJl1g

Jesper Pele. sen oplyser, al selve roiT.slruk lionen slane. wrdag den IS. aprd med 40 karUncr og den
25 . april med 20 kan,ner. De rd\er holde.~ der pau!;e i J uger, h~or der Ikke oplages I'ye medlemmer
He refter er det planlagt. al 20 nye kaniner $Carlel op hver ande n uge, [ndul n~~le! p:' 220 nye
medlen\lner I år er nåel SidSle ~r kor" der 300 kanine r 'gCllne m 1)l ~lru k ! i or.en
'"Ved al begra:n.'C oplagel 111220 kaniner kombineret med den nye ordning. hvor kaninerne mod l3ge~
ho ld .... is, h~ber jeg. al der kommer mue k ~ahlel i inslrukoonen , og al vi ~dre bn fastholde de nye
kanmer i kl"bben" fOtl;.r;Uc, lc~per Pe l ~r\e" . Til \rI~'ru kl ior.e n den 1&. ~pril <kai dN b"'''Be~ II
j"5lfllkwrcr og til den 25. a;l. iI6. Del e llerlysts lI\slruklø,er lil disse dR,ge. 11\S1f\.lklio~n ~are r fra ~I
IO III ca. 16. Inl e,cSSe. ooc kan henvende siS lil Jespe'. elle. sk.r i~c sig på Iislen p~ OPslilG~la~lcn

Kajaktur til Wales
S kovshoved ROk lub arrangenr d 26.4 - 3. 5 en k~Jaktur lil Wa tcs. hvor de. dds bliver muli~ fo r
al '0 k ~Jal<, dels klal,clurc og en ma-S!>C natu,('Iplevelser T lIfCn koste. 3.700" ink!.. fly , ko sl)ogi og
od s!)'!

Turcn cr Abe n fo r me dlerrul"le' af aBd,c klubber, og sJlcdes også for OSR ' cl'e.
HVIS du Cl inle resst rC l l at vidc mere, s'\
Hervik C hriSl iBI\.<,C1l. tlf. 39 61 2809 ..

•

~onlUI

Donhe Bancls elle, ananC0T cn

Fine takter ved Indendørs-DM
Af

Mette 8acher

Kaproningsafdelingen var som sædvanlig fint repræsenteret ved
Danmarksmesterskaberne i ro-maskiner, som blev afviklet i Københavns Roklub.
I det efterfølgende kan læses om: Niels Hyldagers nederlag tLl en
12-Arig pige, en verdensrekord samt om en yngre DSR-roer, de~
satte sig på herrernes tunge finale-løb.
Vi havde i år meldt lige ved fyrre kaproere til i denne specielle
disciplin, der er gået hen og blevet sI populær: DM i indend0rsroning .
Jens Chr. Pørneki, Jokum Poulsen, Niels Hyldager & Vahan Tervardanian mødte til start i den abne holdkonkurrence , hvor man
kan møde roere lige fra 12 år og opefter i henholdsvis dame- og
herrerækken.
Efter et sindrigt udregningssystem kan man regne tidshandicaps
ud, der matcher det enkelte hold så samtlige kommer i mål indenfor et nogenlunde ens tidsinterval. (Forstod i den, kære læsere?)
Vores herrer opnåede en fornem 2. plads kun overgået af et pigehold fra Hobro Roklub !
- Som Niels Hyldager udtrykte det efter løbet :
- Et er, at man må nøjes med 2. pladsen men at tabe til nogle
pigeroere, det har Jeg dog aldrig prøvet før.
OSR havde to hold friske kvinder med i denne konkurrence , de~
måtte tage til takke med 13.- og 14 . pladsen .
Det var: Tine Jørgensen, Mette Caspersen, Karen Jensen & Trine F .
Hansen samt Mia Lilliendahl Larsen, Evy Lisbeth Ivarsson. Mie
Marving & Pia 0lgaard Nielsen.
Hos Juniorerne blev både Solveig Hansen & Claus Frydendahl n~.
i hver deres flnale mens Cecilie Askov-Christensen blev nr. 9.

3

kvindernes åbne klasse, 23-29 år markerede vi os på fornemmeste
vis med hele 5 finalister ud af ti mullge.
Det var ikke uventet Christina Rindom, der var med helt fremme
i kampen om topplaceringerne.
Som det nok er de fleste bekendt, er det en klar fordel at være
stor og tung i ergometerroning og Christina mødte da også nogle
konkurrenter, der var væsentlig højere end hende. Efter at have
ligget som nr. ] på de første 500 meter , fik Rindom roet sig op
pA en 2. plads, som hun beholdt indtil mål.
Bianca Carstensen blev nr. 5, Mette Mathiasen nr . 8 mens vores
nyere deltagere: Pia 0lgaard Nielsen & Mie Marving holdt klubkaproning tilsidst og kom i mål som nr. 9 og lO .
Der var ikke nogen stor deltagelse i kvindernes letvægtsløb. så
man havde slået klasserne sammen. Det betød , at vi fik roere ind
på de tre første pladser.
Lene kndersson markerede sig som sædvanlig i suveræn stil og
viste særklasse med en sikker sejr over sin makker : Anna He11eberg mens ~lisabeth Gerlach kom i mål et pænt stykke efter men

foran en roer fra værtsklubben.
Vi havde to af vores nyere kapronings-kvinder til start i veterank lassen JO-39 Ar. Evy Ivarsson blev nr. 5 skarpt forfulgt af
Mia Lilliendahl.
Vores letvægts veterankvinde: Pia Widenborg mødte til start i
kissen 40-49 ar, hvor hun fik sin sag for overfor de garvede
tidligere OL- og VM-deltagere Merete Boldt og Judith Lyster.
Pia opnåede en fornem J. plads foran 5 andre finalister.
Vores verdensrekordholder i hOld-ergo, inrigger-danmarksmester og
sekretær: Thomas Krumholt, mødte til start i klassen 19-22 Ar,
hvor det blev til en 6. plads ud af 12 startende roere.
I herrernes eftertragtede tunge klasse: 23-29 år, som DSR har
vundet flere gange, opnåede tre af vores fire deltagere finalepladser.
Mads Kalibro viste allerede i lørdagens indledende løb, at han
kunne blive et godt bud som vinder af søndagens finale.
Det blev heller ikke uventet Mads, der satte sig på løbet med en
roer fra Silkeborg lige i hælene.
Et er at vinde denne macho-finale andet er at komme under de magiske 6 minutter. Vi har tidligere haft henholdsvis Henning Juul
& Niels Hyldager som vindere og det er vist kun sket to gange
før, at finalen i de tunge drenges løb er vundet ikanontider.
Mads Haubro kom i mål i tiden: 6.00.1 !
Morten Tibian blev nr. 6 mens Jacob Hanfien blev nr. 8.
Henning Bay stillede modigt op mod overmagten i lørdagens indledende løb, hvor han fik en ærefuld 14. plads - men sA kunne han jo
også bruge søndagen til at tage lactat-prøver pA de udøvende
klubkammerater.
Der var også set frem til flnalen i herrernes letvægtsklasse.
hvor en mulig verdensrekord lå og lurede.
Rekorden lød pA: 6.05.3, sat af Ralph Kreibichs fra Østrig.
Eskild Ebbesen, der tidligere roede for Odense Roklub men trådte
sine første roer-barnesko i Silkeborg Roklub, har meldt sig ind i
DSR.
Det kan vi i kaproningsafdelingen selvfølgelig kun være tilfredse
med og vi er meget glade for. at Eskild har valgt vores klub som
sin, hvor han sammen med sine kendte VM-GULD-kollegaer: Thomas
Ebert & Thomas Poulsen forhåbentlig kan være medvirkende årsag
til at DSR kan fortsætte sin suverænitet ved blandt andet undendørs DM mens han også er suveræn, når det gælder indendørs-DM.
Flere TV-stationer og skrivende journalister samt alle 05 andre
stod linet op og var klar tll at følge slagets gang i herrernes
letvægts-finale.
Vi havde hele fem friske herrer med l denne finale. som Eskild
har siddet på i flere år.
- Og det lykkedes sandelig igen: 6.04.3
Vores "nye" roer: Eskild Ebbesen, satte verdensrekord og rejste
sig derefter i triumf foran et jublende publlkum. blitzlys fra
pressefotograferne og snurrende TV-kameraer. Sådan!
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Thomas Ebert og Thomas Poulsen blev henholdsvis nr. J- og 4.
Vores udendørs-verdensmester i single-sculler: Karsten Nielsen
blev nr. 7 mens vores VM-bronzevinder i toer u. letv., Jeppe
Kollat iført Jokums falmede og godt udpinte klubdragt, opnåede en
8. plads.
r den samlede slutstilling blev Jacob Thesander nr. 14, Allan
Væverskov nr. 16 og Brian Mol tke Sørensen nr. 17.
I klassen veteran: JO-39 Ar, opnåede Poul Holm Nielsen en 7.
plads mens en anden roer opnåede en fornem 2. plads i samme
klasse men i letvægt. Det var Jacob Thesander.
En 2. plads var der også til: Jørgen Theil i klassen veteran 5059 ar. Theil roede i en rigtig god tid, der vllle have givet en
flot J. plads i klassen 40-49 Ar.
Til næste år skal man drage til Fyns land, hV1S man vil være med
ved lndendørs-DM for Fynskredsen har ansøgt om at afVikle det,
hvilket ikke er nogen helt dårllg ide, da det mAske Ind imellem
kan være tiltrængt med lidt lufttorandring.
Og da muligheden for at komme til Fyn efterhånden er nem og hurtig, er der nok ingen tvivl om. at roere fra hele landet vil
valfarte til hallen l Kerteminde, hvor mesterskaberne skal afvikles.
Hvis nogen af DSRs øvrige medlemmer gar og drømmer om at blive
Dar~arksmester - eller næsten i
et ro-ergometer, er der rig le]lighed for at prøve sig selv af l de mange ergometre, der er
opstillet i stueetagen.
- Og for resten: her følger alle de individuelle DSR-tider fra
Arets Indendørs DM, hvis man vil prøve Slne mullgheder i maskinerne.

Chris/ina Rindom 0R Maria Vrau. Be/ænkJ med laf!:at/I'Q Bikuben/anden
(j%' Melie Bocher)
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DSR-roernes DM-tider 1998
Mads Haubro
Eskild Ebbesel'l
Morten Tibian
Thomas Ebert
Thomas Krumholt
Thomas Poulsen
Claus Frydendahl
Jacob Hansen
Karsten Nielsen
Jeppe Kollat Jensen
Jacob Thesander
Jacob Thesander
Jøcgen Theil
Poul Holm Nielsen
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Henning Bay
Erlan Moltke Sørensen
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Lene Skov Andersson
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Mette Mathiasen:
}\nna Helleberg
Solveig Hansen:
eec ilie A..-C.hristensen
PIa 0lgaard Nielsen
Ml..e H3r v .l.ng
Ellsabeth Gerlach
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Evy Ivarsson
Mia Lilllendal"ll.
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4
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2
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23-29 år - nr.
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16-18 år - nr.
16-18 Ar - nr.
2]-29 år - nr.
23-29 å'C - nr.
23-29 år - nr.
40-49 år - nr_
]0-39 år - nr.
30-39 år - nr.

6.00.1
6.04.3
6.11.6
6.15.4
6.16.4
6.17.3
6.21. l
6.22.3
6.24.7
6.25.6
6.34.5
6.35.5
6.36.6
6.37.2
6.47.1
6.49.4
6.51. 9
6.53.4
/.02.S
1.06.6

8
2
3

7.09.6
7.16.0
7.22.3

9
9
la

7,44.1

3

3
S

6

7.47.4
7.47.6
7.49.9
7.54.7
8.04.1
8.06.2

Vraa & Rindom fik priser
Af: Mette Bacher
Vores stærke dameroere: Maria Vraa & Christina Rindom har gjort
det godt i toer uden styrmand, hvor de i fjor skrev dansk rohistorie med en flot 5. plads ved VM.
Mange lagde virkelig mærke til de to dygtige og sympatiske
piger, der er værdige repræsentanter for klubben, nAr de møder
til start ved regattaer såvel inde som ude.
SAledes var Maria Vraa & Christina Rindom med i opløbet om at
blive kAret som ARETS FUND af POLITIKEN og fornylig blev pigerne
hyldet i forbindelse med Bikubenfondens 12. legatuddeling, hvor
de blandt mange andre unge talenter kunne drage hjem med økonomisk hjælp til denne sæsons forberedelser.
Efter legatuddelingen var TV2 et smut i DSR for at interviewe
legatmodtagerne i klubbens nydelige robassin.

Andersson & Helleberg i
Af

fremdrift

Mette Bacher

Vores letvægtsroere: Lene Andersson & Anna Helleberg satser nu
alt for at vinde GULD ved OL i Ar 2000 i Sydney. Pigerne synes
godt på vej og prøver for alvor at markere sig i medierne.
SAledes havde formiddagsbladene i forbindelse med indendørs-DM
nogle store og velskrevne artikler om vores sølvvindere.
- Og selvom det ikke fremgik af artiklerne. at Andersson & Helleberg er fra DSR, skal det tilføjes, at de begge stillede op for
DSR ved indendørs-DM, hvor det gik rigtigt godt. Som man kan se
det andetsteds i klubbladet, opnåede sølv-pigerne en 1. - og 2.
plads iletvægtsfinalen.
Lene & Anna har stor opbakning fra træner Bent Jensen & fysioterapeut Søren Mavrogenis, hvor sidstnævnte har hjulpet pigerne til
en spændende sponsorkontrakt med firmaet Lava Pac, der bAde har
givet pigerne mountain-bikes og været behjælpelig i forbindelse
med et dejligt træningsophold på Lanzarote.
Letvægtere er normalt meget vel trimmede - ikke mindst Andersson &
Helleberg, der som følge deraf er blevet modeller i Anne Vallentins video: Plade Maver!
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Fra DFfR 's blad Roning har vi lånt nedenstående indlæg:
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Har DSR en fremtid?
- en J D-års juhilars rejlektJoner
Jeg har været medlem af DSR I IO år. og det 1ar været IO dej lige lir. Mange hyggelige kagel ure eiJ
Skovshoved eller Christianshavn. i de senere u masser af tempo 28 i Motion+ og den vidunderlJge
fornemmelse af at glide over en stille sø i en singlescuUer. Det har også været arbejde med at
arrangere fester og lure, og slibe b~de I en kold bådha.l. Men det er JO en del af det! DSR og ro runge n
er blevet en ikke uvæsen[ lig del af mit hv; el !ted al slappe af. motionere og kave indholdsrige socialt
samvær

Men jeg er bekymret for, om DSR har en frenl id. DSR er ændret meget p~ de IO år. Den holdn.ing.
som man møder mange andre steder l samfunJet, om, at det bllre er at læne sig tilbage, så kommer de
stegte dUer nok flyvende lige \lid i munden, hu ogs.ci sal sit præg på DSR Det seneste blad var endnu
en gang bro k over, ae feslerne var for dårhge, at ropro [O kollcrI ikke fungerer elc. Indirekte kritik H f
personer. som har la!?,t el stort stykke arbejde i at skabe gode rammer for de andre medlemmer. Det
er rigt igt. <it meget er galt. B&dene er i en eleDd Ig for fatning, Pc' eme går ned og [esterne overrendes
efter midnat af den lokale gymliasieungdom. Itvor ikke helt ædru 16-18 årige vælter rundt og tager
mere end toppen af en eUers god fest.
"For mig al se er ho v~dprobkmct, at en mJnon.tet af med lernrneme gør el eM rml ar bcjde for. al den
Slore mC:Jjoritcl kar) læne sig Illbage og vente på. iH del hele bl! vCr serverel på ct :.øl vf"d. Od
overlever klubben ikke j længden S~ derfor:

Selv med nog~l over 1000 ",edlemmer har D;R kun kontlngentindlægter p.1 ca 2 mit). kr årligt
Med så beskedne rrudler kLIn man tk k e dnve t n roklub med mange l Ilbud og faCiliteter t il det Slore
antal medlemmer. tillige med en Stor bMparI.... uden <lI cler lJ\\"olv~rc:) frlvtlhg arbejdskraft. Du kan
ikke forvent~, al all bliv~r ru0rt for dIg Fcsrcn'le bliver alene til ved tnvilhg arhcjdskrafl. og. vil du
dellage I lester. m~ du også give Ct nap med fra tid Id lIndell Bådparken :.lldc$ enormt, og du k<:tn
ikke bare larvente. (Il fordr du har ()d~'lagt en b<id. er der nok.. en eller anden, som reparerer den ItI
("læste gang. dl) skil l bruge den Dd er 1 virle igheden meget enkell Det h(jnJkr (1m ansvarligt'>ed og
SClCI.a)

Ild færd

OS R e r I k rise B~d parkens stand er forringet ~I yde llgl I de senesle år, og hgg~r langt fra den
standard. som findes I <!ndrt; klubber Det h1!rdJer selvtølgehg bl ll. om. al malel iellc\ $hdes hun igere,
når mange skal rO herunder de ca JOO karwer, !\om hvert år sluses igennem $) ~\Ctnet (og hvor
I'naJontcten fo r$vlf\de:c lHln Igl Igert). F(\ r !lUg e.r der la - sammenhængende - arsagc:r III b~dt:ne~
synkefærdige sland For det første føler medl=nunerne Ikke noget ansvar tor lT1ale{!t~Uels
vcdhgeho Ide Ise, ford I de har opfat lelsen a f. IL det er der (tO k nOgen andec der lagt;( sig a t' Fa r det
andel den hl.lrogc nedslid rUtlg, bl.a som følgt a f liBegyld Ig omgang med !"tilllcrlelJel. der hænger
sarnm~n med. al de (teste nyere roere Dldrt~ har prøvet ~l gøre en bb.d r stand De ved Ikke. al nar
man træder pa b';defls bord og ikke p~ bundrræddeme, skal der efterfølgende lægges mallge llme['~
arhcjde i al reparere båden og gøre den læt I!;en Og de bekymrer :\Ig Ikke om deL ror det er tkke
dem, der skal Gore: det
Som bekendt var der 11Clllgere en arbejdsordrjng, som bttod, ill hver ak.tlv roer skulle

levere (solle) 6

ltrners arbejde hver vInler (Il b~cJ k largoT\ng Ordningen fungerede nmcltg godt Del kneb rnSske lIdt

med SlJp~rvlslonen og koordlf\enf1.gcn, men ru er del; nVi:rtfald helt gllh l bør endnu en gang
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overveje al s erundføre arbejdsordn:ingen. for de mange Mde kan ik.ke holdes vedlige ~'ed ItJfæk:hg
fnvillig ar!xJdskraft og del har hverken økon omisk e Uer pra~tisk været muUgl at f5 del gion
D(o feSl>.o n~lt , som de \,eneste L- har bevidnet Nedslidningen sker betydelig hu.n.gere, når der ikh
[øles noget ansvar o~tr fo r materiellet.
Je!; tror og$.\., al dd er vigtigt. a: de nye medlemmer ved md me ldelsen t,ddgt gøre~ opmærksom pl.
at DSR ik.k e er el nlness·cen: e r, men el sted. hvor der fordres en akrivl uldsais (N;'I P,t del hele ti l ~I
funge re. Det gæ lder både !onlrigen og dens behagelige følge svend; de l SIadig gode $.Oc ia le miljø.
Hvis 1 ikk e vi l bygge på medlemm erne forpLgl ende arbejdsindsats, må 1 foresH kontingentet
væs.e"Uig forh.<Jjet . e vt. fordob ~ l , til køb af ehlem arbejdskraft , Det vil form~l\lhg skræmme en
herdede l elk, Irediedel af medlemmerne væk, men det gør Ikke så megel, for del vll pnm;r:n vitote
J en ITUI,s,nale dd, som opfalln DSR som co almindelig nlneS-lO·c lub , Men heUe rc en klu b med 8-900
af de mere engagerede og ansvarsbevidst e roere e nd en klub med 1200 medlemmer, hvor en stor del
forvCnlN at ~ del hele SCf\leret Allerhelst $.å jeg dog en klub. hvor ';(lcial! ansvar, fnvi~jc ind$..\IS og
engag~men! vM del bærerld ~ element

P"ul Brimi cht -OI.IOI

Flotte DSR-resultater Roernes Motionsløb
I Ro~me. MoriOllS10b, der afhold!e~ d . 6. dece",~(. o pnå ede DSR fJOlle place 'l/1ger, ,del (",Isende
medlemma opnåede f0rslepladsen t de res klas.s.e

C!tJus W FrydeT/do hl.6 km (or drerlge under 18 ltr. Trine Ol/eri, 6 km for da f'll/! r, Thomo.\ Eberl.
12 km Io. mænd og Kim Eng}i-ed, 12 km (o r o ld boy •.
DSR vandl de,uden holdkonkurrencen for 3 pe rsone r i m<r::nderles 11 km- løb

La

Julekispus 97
søndag d. 21. december
K"", du svare pJ de spnrg~m:il, som dellactrne
f',."v om du kan ~ vare I

/i~

unde, I.obcc

~

B Gæ1 en hovedstad'
Ek sempe l ''v, g.mede"' ~ Os lo - Oms ge rnt dlUlsk. engelsk oS jysk ; bes"3rel~n
I

Spad>ere iflSlnm~nl

ø

2. Skaf ero <1nklbs-pl.ads
)
Eksplosiv g01lrTTll::I
4. To fo.&i,lnin!ltr
5. KOllgc"s lis.semand
6. SIJ':' den vas me drik

,

J. (;ammeh al mue.edsk.ab
S)'lIg en grr"")!>iIg
9 SI,lhed på haVflcn
IO. Fortæl kor>en del
II Krigsb.l, lXmlollskme
Il. Guddommehg sygdom
1). Vask 1000 kg
14 KOO en p'Se
15. u:j en regning
16. Bog celle

17. Pul far
18 Tilbud

I OVOO!:n

19 Vlll1v,uig galop

Se LøsrunI!, pA

nZSle ~jdc

"

A:

Dorthe B. Ame B, Ole S.

B:
I Stockholm
2. København
3. Bangkok
4. Paris
5. Peking
6. Teheran
7. Athen
8. Singapore
9. Kairo
IO.Tel Aviv
II.Wars'l.Jlwa
12.Budapest
!J. Washington
14.Beirut
15. Lissabon
16.Bukarest
17.Bagdad
18.Rabat
19.Madrid
Der var nogle som var rigtig gode Iii at svare på spørgsmålene, andre var knapt så gode.
Udover disse spørgsmål var der andre mere kunstneriske opgaver sA som at flette et julehjerte. en
julestjeme eller gætte hvilket krydder~ der var i småkagerne (hvidløg, kardemomme, kanel).
Arrangementgruppen udvalgte vinderne efter helt eget princip. Vinderne blev på den korte rute:
Thomas Krumholt og Britta Kristoffersen. P~ den lange rute blev det Annene Walter, Lene Reimer
og Birgitte.
Der var meget stor tilslutning til dette "gløgg og æbleskiveløb" på den sidste søndag inden jul, i alt
deltog ca. 45 personer i "løbet".
Håber at alle havde en god tur i skoven'
Mange hilsner Ame Bisgaard, Ole Sigmund og Dorthe Bartels samt kagebageren og hjælperen Anne
Rasmussen.
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ø

Sekretær:

Formand:
Henning Rasmussen
NonTl3Svej 14
2000 Frederiksberg

Kasseru:
Johan Frydendahl
EnBbakken 27
1830 V!fU11)

Strandvængcl 55
2100 Købennavn

V 36464767

~

~

K a pron io gschef:
Jokum poulsen
Østerbrogade I U, 7.
2l 00 K.ø~llhavn Ø

Motiopuocbd:
Carsten Rudolph
Borgbjergvej 58. I .th .
1450 København S

K 39293856

I nst ru k l iooSrl'lc bef:
Jesper Petersl!n
Brøndkærvtj IS, 2 Ih
2500 Valby
K 36 170101

La n gt ursrocher:
Jens Relmer
Gammeltoftsgade 6
1355 K.øbellhavn K

Kajakrochef:
Donhe Bar1cls
Hjelmsgade 2, 2.11,1.
2100 KøbenhJlvn ø

Y33918997

K 39274882

Matenelforvalter:
Søren 1.arsen
Dalsfrøgtt 85. 2. mf.
2860 Søborg
illl677443

H usforva lter:
Mogens H1lul
SI rand vænget 55
2100 København ø

Køgemester:
Susanne Agersnap
f-{ C 0 rsledsvej 63
1879 frederiksberg C
i l 35 368805

V 39 298499

45 &58605

Thomas KIumhol!

~

ø

39 2722 74

33 2563 37

I( on t j ngtn t kll~St':rer:

Kun skriftlige
henvendelser
DS1~. Strandvængel 55,
2100 København ø

Kontaktpe~on Mohon+ :
Lars 8 K risten$en
1it 31 42 84 56

O R I E NTER I N GSS E KT ION f, N
Formand:
Ronilld Clausen
2800 Lyngby

KaSSt:rer
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 SI.
2700 RrønshøJ

~ <15 885886

K 31 284871

~ngcl~borgvcj

44

Sekretær:
Johan rrydend;"lhl
Engbak.ken 27
2830 Virum
~ 45 85 86 OS
t9

Orienteringsløb 1998
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

01.02

G~$Chu s

R~vnsholl

••• DSR •••

'22.02

G:\sehus

Ravmholt

ou

08 O)

8

Vall0 Slorsko\l

Køge OK

'S O)

G~s.chuS

Ravnsholl

.... DSR ....

, S.Ol

C

Lekkendc skov

Herluf.JJolm

22 .03

B

SIcnsby I Langebæk

0-63

27 .03

B-nat

Rude

28 O)

A

Gnbikov Nord

29.0)

B-Slafel

SI.

OS .04

G~Sd1US

Ra""sholl

••• DSR •••

05

D

TokJ<ckøb Heg,n

S (j .

B
6_ Div_ match

Tef(lst,UJ) Hegn
Koge ÅS

DSR

()4

19.04
25.04

---

~kov

~lcha\l(;

DSR •••

FIF I OK

Ø~I

FIF I OK ØS1
FIF J Ol< Oi1

Køge OK

Tilmelding.
GAse hus løb:

tviødel idspunk r: Søndag me lJem I O og, I 2
3 baner på ca . 3 km, 5 km og 8 km

Øvrige løb:

Johan FrydendahJ
Engbakken 27
2830 Virwn

(14 dage før)

20

1If. 38 176252 (arb.)
45858605 (priv)
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Oplag' 1300 slk.
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Tlf. (køkken og konlor): 3929 63 26
Telefax : 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal) : 39 \8 58 I I

Formand:

Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
'it 36464767

ø

K:asserer:
Johan Frydendah.l

Sekretær:
Thomas Krumholt

Engbakken 27
2830 Vlrum
il' 45 85 86 OS

2100

SIrandvængel55
København

ø

V 392722 74

Instru ktionsrochef:

MOlionsroch.ef:
C<lrSlen Rudolph
80rgbjerg v eJ 5&, Uh.

il' 30293856

Jesper Petersen
Brondkærvej 15, 2.lh
2500 Valby
il' 36 170101

Langt ursroe hc f:
lens Reimer

K sj a krochef;
Dorthe Bartels

Gammellollsgade 6
1355 København K
Il 33 91 8997

Hjelmsgade 2, 2.tv.
:21 00 København ø
il 39274882

H usforva Ite r:
Mogens HauI

Køgemester:

Koot ingentkasserer:

S U$anne Agersnap

Kun sknftlige
hen vend eIser:

K:.lpronlngschcf:
Jokum Poulsen
Østerbrogade 113, 7
2100 København ø

Strand vænget 55

2100 København
1l 39298499

ø

H. C. 0rsledsvej 63
1879 frederiksberg C
11' 35 36 88 OS

2450 København S
11'33256337
Materielforvalter:

Søren Larsen
DaisI røget 85 , 2. mi.
2860 Søborg
~ 31 67 7443

DSR, Str;Jndvængcl

2 I 00 Købe nha vn

55,

ø

Kontaktperson .\1otion+ :
Lars B. KJislcnsen

ir 31 42 g4 56

ORIENTERINGSSEKTIONEN
Formand:
Ronald Clausen

Engelsoorgvej 44
2800 Lyngby
~45885886

Kasserer:

Nis C J Schm.idt
Hvedevcj 14 s!.
2700 Brønshøj

Sekretær:
Johan Frydendahl
Enghakken 27

2830 Virum

___________ V
~}~1~2~8_4~8_7~1______________
1l__
4_5_85_8-6- 0-5--____~
(Forsiden: arkivtotO fra standerhejsningen 1996. Foto: Lars Bundesen)

Standerhejsn i ng t 998
Ved en beklagelig

f~Jlt8ge l se

fik \11 I masts·nummeret

i\IlIlOOCI!1'(t

SL1ndefhejsomgen til Dl 10be af

SUlbelc:n lordagden28 marts 1998
OlIgt;:O og d310en er ikke kOfTekl

ShlrllJerhe,sningen linder rTac!l[lonen Iro $led

Sø ndag den 29. marts 1998

~

en

kj.

sond~g.

nemlig

11.00

III den fl)-'e rou:son. og plejer al være en afslapptl, men
f("SI!cS bt-gJY'tI"Ihrd. hV()l mJ.rI~ ITlO(kr op, nye blik: oobe$, bom vises frem og der indtages en
frokOSt, IT~ srudenlCfW'l~ underholder. - Og bageRer er der lejlighed l il en lille rorur,
$..ilrtml vejret tillader det.
S~~rheJsnln~ man:trer Indgangen

Ilusk ::11 tilmelde dig III frokosten på opslaget i sl~nge l stl.len, for vi ~s vel?

l

U
Københ ilvns H il" n er klar med : 1'lan 20 IO

Købe nhllVI\5 Ih ~1l hr cn pl.n.
En plan. de, s,ver ~ir~somhedens bvd ø. h~ordan novCdSl.ldCM luvn ~ an bruses. nA, der !.kai " .erc
plads lil COrll~,rw:(· OK lallksk,!)c , lySI$Cjlcrc, kl'}dsloglsl ibe. huWAdc oG "lIndbu~ser på <kt vaod, det
SI rækker SIS IOkllomeler Sennem byen lia ha~'ntl'lS IlOrdltge endr ~(d KtOI\lOt'C1 ti,) udnlundlllS(:1!
,'ed Kalveoodlø~1 i syd
I/lrbom.hcdcn K.0bo:rm,.,'n~ H3~n e~t omknng 4 m,jllooner k~~dralmtlcr I;rund l,mll S vandel , Her~f
er del tJrmnmen, il en '1lJ!lIOI1 kvudrUlll1Cler ~a" o lndannes lil Oyorientcre<1,e alenlrr, som de "ises i
Plan 2010.
PI~rI 20 I O kan fa alvorhge k oruekvcrlS('r tor de Ill<tnge roere , der et med~1lYI'IC afklubb(r med nzr
tilknytning tJ Kvberha vns Ha~n , Heil OVl:fo td nc:t re~l'lt r ~lr~50,,,h,:tkn "lCd~' (orl5æUe ~
koncentrere ~orllaineldrill.en ved Nordh.vTlen 'Qmrldernc I'IZr Sval'ltTTlllllnærket

,

Men på længere sigt kan der også laves boliger på den nordvestlige del afNordhavnsområdel ved at
indvinde vandarealerne op mod Svandemøllebugren.
Længere ind mod centrrum afbyen udbygges og koncentreres færgedrift og krydstogtskibe.
I den ~ydlige del af havneløbet bliver der plads t,l boliger, fritid saktiviteter og husbåde, når alle
småindustrierne rømmes og fiskeindustrierne flytte s op til det norligste afNordhavnen . Amagerdelen
af havnen skal udbygges som indskibsningsonl.råder for olie, benzin og andre kemiske produkter i
Prøvestenshavnen, og det skal ogs'; være stedet, hvor andre miljøbelastende virk somheder skal
placeres.
SVllnemøllebugten.
På det nordligste område ligger fiskerihavnen, der også i fremtiden skal rumme plads til lystsejlere.
erhvervsfiskere og tilknyttede industrier, der flyttes fra Fisketorvet. Efter planen skal der laves
boliger og fritidsforrrlAl. men det forudsætter opfyldninger, som til gengæld giver et attrntktivt
kanalmiljø. Læn gere inde i Kalkbrænderiløbet er kontorer under opførelse i et samarbejde med PFA ,
dog uden at der blive r boliger her. Problemet med boligerne bliver at placere dem i forhold til
miljøk.r3vcne til de nærliggende havnevirksomheder.
Nordhavnen .
Her koncentreres god shåndtering og containerhavn, og en ny biherminal opføres. Havnen ser også
gerne en jernbanelinje, der med pendulforbindelse kan betjene området fra østerpori Stat ion.
Mellembassioet.
Godsforbindelsen DanLink lukkes. Anlæg af en ny færgeterminal er godt i gang, men færdiggøres
,ørst. når et rederi siger ja til besejling af ruten til Bahikum. Gerne cykel- og gang forbindelser til
Østerbro.
Inderhavnen.
Plads til mindre fritid sskibe. Derfor ingen broer over havneløbet. Men til gengæld flere stationer for
vandbusser. Forslaget viser opera/skuespilhus på Ch.ristians Holm over for indsejlingen tll Nyhavn,
hvor også kryd stogt skibe sk.al kunne lægge til.
Kalvebod Brygge.
Fortsat udbygning af strækningen op mod Langebro med hotel og kongrescenter. Ud for
ingeniørhusgrunden anlægge s øer tu veteransk ibe, ligesom der ses udbygninger i havneløbet ud for
Islands Brygge/Sojakagen til kontorer.
Sydhavnen.
Havnen afvikles som erhvervshavn . Plads til husbåde . Nyt feriecenter for handicappwe samt
kontorbyggeri for virkso mhwer , der vil være tæt på lufthavn og fast forbindelse tLl Sverige.
Vil PLAN 20 IO betyde. at roning som bredde· idræt såvel som elitespori far meget ringe vilkår i
hovedstadsområdet 0
Skal de berørie klubber - i el tæt samarbejde med Københavnskredsen - nedsætte et interesseudvalg,
der kan fil aktiv indflydelse pil planlægningen 0
4

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 4 ' APRIL 1998 • 66. ARG.

1

1

•

DSR's bBdVærft UndeN8jS med sin første nybygning i nyere /Id.
Mere om bBdværltet og konstruktIOn af innggere inde I bladet

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
-Akti IIltetskal end er" ".

3

"KajakinstruktIOn 1998"
"Ny redaktionsmedlemmer

4
søges~

II/redaktøren

4

"Langtur på Flensborg Flcrd"

5

"Langtur på SIIk.eborgsøerne"

6

"En stoll tradition genopstår" v/Bjarne Smedegaard

7

"Groft hæNærk i Gråsten Roklub" v/Lars Bundesen

10

"Ny teknologi

10

I

langtursbMene ' lIllars Bundesen.

"En vandrehistorie", , , ,_.

11

Illbud 'ra DFfRs motions- og turudllalg"

12

" KaJakangsf' ......

14

"Navne- og adresseliste".

15

INDMELDELSE: sk.er lied at udfylde og Indbetale indmeldelsesgirokort Dette forefindes på kontorels dør
bådehalten. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent

I

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges el gebyr
på 25 kr. pr, rykker HVIS rykker krydser fOl'Slnket indbetaling k.an der ses bort fra rykker, men gebyret vil
blive opkrævet det følgende kvartal
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1(7 og 1/10 og skal være DSR ( hænde med mindst 3 dages lIarsel Cyldlg udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr, 3,00 til OSR's girokonto
nr 500 34 66 samt ved al anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af glfokortet. som posthuset
beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, al udmeldelse har fundet reltldlgt sted og man
bør i egen Interesse gemme girokvittenngen. Kontmgentopkrævningskonene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres pa disse.
OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kantingentphglig, indtil
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og akllviteter benyttes EksklUSion vil først
finde sted ved en restance svarende tit 11 - 1 års kontingent og restancen \fll om nødvendigt blive inddraget
lied Incasso. Alle omkostninger I forbindelse henned betales af skyldneren

AH, .Z>S"Jt '5 BA/?!ET
sr60~ HL/ol? MAN
j(A N LAPf'6 A,c ()b
flt.,) GliS/6 H6..o
VE-/v;V~fWE ;

[Forsiden: Bådebygger Kim Knudsen I gang med nybygningen. Folo: Søren Larsen_ _------'
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Kajakinstruktion 1998
Instruktionen er ændret fra sodm lr. l lvlsdu vil have
gØfe'
l)

at

kajakin.~lrllklion

i 199&, !.å se her hvad du skaJ

D u skal skrive dig pA en 1i11e , der oph.ænges i slyngelstuen d. 1-1. april og IO uger frem. Husk
skri~e

dit me<l1emsnummer på

~~len .

1)
D. 7. moj oph.ænges navnene pA de medlerTl/1'"oef, der er kornrroet på tMruktion i 9&. Princippet
er l~vesl num~r har IwJCSI pr io ritet
l)
Hvis du er blandt de heldige, $.å skal du della~ i obligatorisk leoriundeT'\'isning TiNdag d. 26maj 1iI. /9.00 Her gtnne lngå~ al relevant teori , bl. .. ordellSlegle', kajaks\..ure1, male'lelbehandling
(U,V. Desuden bli"". du sal pS el hold, oS du Br en slart·d~IO . Der st;u1er el nyt hold hve, S0ndag i
8 uger. Dcn fm.<;\e inslrlJklionsdag bliver !;andBIl d 7 juni. På s\Mt.ugcn er de •• nødepJigl
4)
Juni, juli Qg uugust Den egc:nllise iællruktion (oreSår hver søndag It.L JJ(}() og torsdag kL
/ 7JO, Der k'iI!vc.<; ikke: tilmelding . Der arrangeres samlet 600 m - w0l1vneprø~ den første søndag i

Iwer måned, hllor der SlIømmes melkm badunStalten og Pala

(mød~sted

DSR kl I JOO}

Vel mødt
Kaja"udWJlg~t

Ny redaktionsmedlemmer søges
Da roedak lionsmedlem Leue R~imer
deSlla::rre stI sig nOO!.3get li! al forlade
I("dllkt.onen pga. arbejdspres på jobbet,
søges 1-2 medlemmer, der kunne ta::nke
~il: at IIx:re med i bladr~d akt ionen.
Har du 'YSlt" at 5k !\II~ ar1ikkr, arbejde
med lay-out eller søge i de gamle arkiller,
sj hcn~nd dig lil ul-.der1egllede og hør
na::rmere. Ud aller at halle Ct nogenlunde
fornuftigt falhold III at skr ille dansk, er der
ingen kr-all for at kunne II:t:re med_ Du må
gerne være ny I klubbc:n_

Vi arbc:jder med WOld og el

gang med at Ildror~k e muligheder IDI al '>Ca/'.ne tek~t og
billedel og arbc:)CIe mere med
DTP -progralT\lTler
J~ g

håbc:r meget al høre fra
nogle int eresserede tnedlc:m'
,~,

Med '"enlig ht/sen
Lors Bundesen,
an.tv(Jrjh(Nend, red"kJør

I

DSR's langtursudvalg tilbyder:

Langtur på Flensborg Fjord
Langture, er det noget for dig?
Gamle sejlskibe, er det noget for dig?
Så er DSR's langtur på Flensborg Fjord noget for dig!

Sidste år havde DSR en dejlig langtur på Flensborg Fjord. Vi gentager
succes'en i år i Kristi Himmelfartsweekenden 20.-24. maj,
med et ændret (og lidt mindre hårdt) program, idet der i år bli'r
mulighed for at se en masse gamle sejlskibe på turen, da der i den
piigældende lange weekend er regalla for træskibe i Flensborg.

Foreløbigt program for turen:
Periode:

20. - 24. maj 1998

Afrejse fra København om eftermiddagen onsdag d. 20.5.
onsdag aften.

m~

ankomst til Flensborg Roklub (dansk)

TorsJag og fredag: Langtur til Gråsten Roklub. Vi overnaIler i Gråsten Roklub. På turen tilbage til
Flensborg vil vi kunne se en mængde gamle sejlskibe på fjorden, også på vej til Flensborg.
Lørdag: Roning i Flensborg-området, bl.a til havnen i Flensborg. der vil være fYldt med gamle skibe.
Søndag: Sightseeing i Flensborg og afrejse retur til København.
Vi har mulighed for at låne 4 langtursbåde i Flensborg Roklub, så der er således 12 pladser på turen.
Madmæssigt regner vi med at spise på restauranter (med moderate priser). så vi kun skal købe ind til
frokost og morgerunad.
Pris: Transport ca. 500 kr. + rnadudgifler og det løse.
Nærmere oplysning om turen og tilmelding på opslaget i klubben, hvor du også kan lmde en uato for
et orienteringsmøde om turen. HUr1ig tilmelding tilrådes.
Har du spørgsmål, så kontakt arrangørerne Jeanelle Lund (31 866202) eller lars Bundesen
(35 82 14 18)

Langtur på Silkeborgsøerne
Den 7.-' O. maj (del CJ SI. Bcckdag 0& den hblodcndc: weekend) ananeCfcr D~ R en langtur til Cl af
Danmarh allcrsmukJc eSlt nalu ~oIlVAder. ncmlts Sltkeb()Jgsoerne.
V, ~11It!tr frt<l~g "lOre"''' fr~ Sbnde,borg R o~lllb Oll P.!. ~ 3 hd", daGe lil al tO rundt, <kue tlolle
landskab El bcSoOg p~ Hirnmelb~rgel er også en mulight:d. hvis der e r Slc m.ning (or dCI, Hver dag ",il
~, ro en "1rleknl.l'\g på CJI . 30 km

Himmelbjerget

Ruccn blivo-- Skltnderborr. - Ry · SvcJbl:k • p&radl~rnt - Hunmelb...·.gcl • Ry • Skanderborg.

Vi OVCrnlIlter i Skanderborg Ro klub alle flll: ll emc. Klub~n ligger med en dCJbg udsigi ned lil
SkanderborG Su

ne, vil blwe plads li l I I deha~re !'å lurtl\.
Prisen cr 850.- U.
AflgAendc tilmelding og yderligere informlllion: hold

,

,,~

med opslagS1avlen i sl)'I'lgelsluen.

En stolt tradition genopstår
a/1Jjarne SmedegoEU"d

Kom og kig
Ved ~tanderhejsningen søndag d. 29/3 kan man se det !lone syn. Den nye inrigger (4x+), tager form
I OY, meter lang i brasiliansk w:lertræ. ~gger det stolte syn der på sin bedding.
AUe 7 bord er nu sat på spanterne, så udvendig fra ser den næsten færdig ud. Når man betragter det træ,
som båden er bygget af, og ved, at del er samme let te type, som man bygger cigarkasser af, forstår man
måske bedre, hvor vigtigt det er. at man ikke bare træder direkte på den kun 6 miUimeter tykke bund af
baden.
Foruden DSR's b~debygger. Kim Knudsen, er der i hele Danmark kun 6 bådebyggere. som laver
nybyggede inriggere. DSR er heldig at have KJm som bådebygger Hans kombination af at væ~
kaproningstræner i Stevns og uddannet tømrer, fra før man bare bmne sæne maskiner til det meste, gl3r
ham i stand lU både at vedligeholde DSR's store bådepark lil kaproning og sæne sig ind i nybygning af
indriggere. En af klubbens aktive roere Niclas Magnussen, som er pensioneret bådebygger. får også
mangen en snak om inrigger bygning med Kim.

DSR 's bådeværft
Bygningerne som vi i dag kender som DSR's bådeværft blev indviet i 1941. 2 år efter vores nuværende
k lubhus og Jy.ldehaJ, De [ffiste både blev dog allerede bygget i Akademisk Roklub's (A. R.) dage. Mange af
bådene i vores bådpark i dag. er bygget p~ DSR' s bådeværft. I bådehaJJen hænger en fortegneJse o\.er
bådene, udarbejdet af Jørgen Foss, Den ældste pii ~~1en er JOL1mde. en gig 2X. bygget i 1947 som
produktions-nr. 120. Frederik d IX er vores ældste 2X, fra 1950. Listens yngste inrigger er Loke. 2X 1Ta
1968. Dertil kommer en lang række svavaer og scullere.
DSR har også gået foran med indføreL~ af nye bådtyper. I 1920 døbte man bikJen "Cox", Danmarks første
outriggede 4X uden stym1llJld. I 1931 "Olsen", Danmarks første gig-4X.
I 1932 ansane DSR en lysk bådebygger. og i 1933 tog man den første danske gig-Olier i brug.

Bådeværfter i Danmark
Der er kun tre inriggerværfler i Danmark, som laver nybygninger, foruden DSR.
Victor JeJl.~n stopper. og Henry Larsen laver kun reparaJioner.
Jørgen Andersen er alene, i Grejsdalens Inriggerværft er der 2 prs., og 3 mand arbejder p<i Odder In- og
Outrigger Værn..
Til sammen kan de 6 personer bygge 16 - 18 både om året. Men der er et par års ventet id pil leveringen.
Sab'l med andre ord: den båd, som DSR ~gc har modtaget Ila Odder. er bestilt for flere ar siden.

Lidt hådehistorie
Den danske inrigger, der oprindeligt er en engelsk båd, bygget omkring 1890 af finnaet Clasper, har værer
gensk1fld for en række forbedringer. Så at sige over alt. Skoner, luger, sæder, svirvler. styrmandsæde.
skvætbord osv. Dene arbejde har først og fremmest Polyteknisk Roklubs (P. R.) og senere DSR's
teknikere. deres store fortjeneste fOr. Måske har englænderne udvikJet dere~ både fTa danske vikingeskibe?
I DSR 's 75
jubilæumsbog fra 1942, kan man læse: "Studenterforeningens Roklub lejede et primitivt
skur, SOT!) lige kurme rwnme de to inriggere, man havde anskaffet. 4-<lresbfulen havde bevæge~ge sæder,
og var bygget af P, Bjerg i Helsingør. 6-åresbåden, der havde faste sæder og var købt brugt, stammede
oprinddg fra England."

ars

J>j ? R: s ser,ClaJfr,rsamling i 19!1 Ixslunede m.'ln med 1 SIefT'lTleS maJOn lel al MSlo:affe cr, 4·åTes
ouI"sser De... alJnindelJee meruoe. ... ar. M OUlr't!J!.ercn kllevede luIO::cde fill"'41'!de og derlOr "ar "egnel ;d
danske fatvandc Oll, at man kW\lOC: dyrke IJgc ~ ~od Idræt ; irlnggc~n.
J 1926 solgte ITWI 9 OOSlJdlC både og dublc i 1927 12 nye både.
l 1936 ,ledbrrndle bådehuse' .ned over 40 btde, De fblc kapromngsbl&: ble" beliare1. da de lå I
Sydh,aWl!:n. Eller brarocn modio! klubben en ~x l~r fra Sydjysk kreds. Det er I nøden ITWI kender

SIne ,cr.ner.
EliN cn /1lEldc rNlerielfo ..... aJtefc korn ongCfUOl J. Not'lllllll-Hanscn ni AlkTede l A.R 's dage havde han
pasSCl bådene sammen med b.\dcbyGger RJr..,e
R6c o ... cno& Monel1SoeM Både ...;rrfl. som bIe"lagl ind Wldet Normms ledelse Nonn:m $Iod for drilkn af

,·zrit. frn ind"clsen; 1441
\lange ro/bed/ulset al den dans'..e uldr:gget skyldes NonT1an
1 7S M"SJublJæ\lJT'til)Ogcn SlU der desuden. Der tr ;nle l områ d e in d en fo r ro ning, h .. or ei... ilioge nior
II u mll n Hee ikKe h~r .. æ rCI virksom. han ha r en vZ:'!Icnllig au d el i ud\' ikJingen . r ..or in rigge ny~.

det nye

Kons/ruk/iOIl
Bådl:.fI

el kJlI1.kbyggct. Del

bel~'der

at IrzeI o"erlappe:r lidl. lise som lag.sIen. Sam1inser med kohherrul1cT

"ed man jo ~II Om. nit man lur delragct I bild~~brung HY1S l1Wl sJiber p<l runerne. er der ikke megel, der

holdet båden S2ot1YI1Cn.
$cl... om DSK I;r , besdddsc: af de gamk legrUr;b'l:r fra 1919 og 1940, er del rmtlgc justennge"
nlpasninger (IS skabeloner. SQm shll.l~s, nAt man surter Op igen.
FmSI sbl de. ia ... "S r.n beddir'2. Man kM nærme:;.! sige at lJeddingen er bådco:; vul!,ge. Del Ta&~r tid al La~
en bc03du-,g. men lil gengæld kW1 båck deT\, oS alJe de aNre forbercdel:;cr, bruges. lil den næsle båd. Så de
dlertølgcndc bådt krz~cr langt t"ierrc arl:1l'jdstirncr

l'vyIJygningenjlJ, si" fvr.wc I-tUI/I-t !ale ind"endiKf {-'% : Søren wrun

•

Træet
Spanterne er la>'et ~r dansk usurræ De langigående ly5C Sly kJ.:er tra::: er .II/;'U sprvce fra området meUem
Canada og USA Bordene e r af tJrnslijansk ceder/rel! Cedenræct kan erstan es med kJia:..u-mahoRm fra
Afnka. Det sUmmer også fra o!llfådet omknng æ.kvatOr, lige som ".o:!enrut, og har no:>genlullde san vne
egenskaber, I Danmark har man Ikke tne. !.)m ve;er så bdt. l!J;e sJ lange ~tyUer lfZ liCkn kl\lLSler. o g
ikke det samme h0.1t indhold af harpiks
KnasU'r s,oæUcer !fæet og kan Ilive utætnede r. Harpllo.s.cn har en naturlig kons.crverende virkmng og
N!:lT\I'Tler forrådnelse. Efter at træet er IEldetog sl<Mc: l op, ska l det lagre i 2 år .
Træ ul bl,a ll10bler klll1 man IYiIrlll.snl(Jdne, flIcd varmt. men (>'angSfl'()(jnet træ giver spændina:er, som gOl"
!let uegnet lil bådbygning.
nSR var ~ldig ,'11 fulde et pan; træ. som var Il'l()(\ret 0l: lU:I.r til brug. Ofte lTIå man udenlands tOr al skarfe
UJOeI .

I baJan('e med f/ature" - økologi
Skovdrifl e r ikke en.s~\ydende mM r(l>'drift. Nogle kunnc måske vIldledes til al tro, at det var
loklubbeme. som var sk~'ld ) rovdrl!\ på (en brasdianske le(!1\Sko" [.ler 6,,(jes p!antal:er ) .... rrika og
Sydarrerika. lI'o()r sko~drjJ\ foregår uroer o~<' IOrhold.
Skovene er jordens lUllSer. de producerer ,Jen ilt VI lever af. At de sto,-ste skove er regnskovene. betyder
JO t.U e at vi ikke selv ma plante IlOgle liere træer i Danmark .
I 1820 var der kun 4% s~o v tilbage i Oannark. det !avfSle s)dc:n isti.;len. Allerede i I 500-t~UeI blev det
fo,budt al by!U:t huse udelukkende af tl1lt (f.vlhuse). M ar~e egeU:o~e blev f.r:ldet til bygnmg afkr'8SS~ib:
l~ den danske llåde, som bl!:v st)ål!:t a f eng~ndeme I 1807.
Vi h.v I'u 10"/. skov, og mAle, f r en fordobUlg i løbet af de n;e$le 50· 100 år
El

JdilSSi~k

slagord fra tiden er:" Hvor plove'l ej kan gil og leen f j kan slå. bor der eltra: stå,"

"Vort gamle Danmark

~kal

bestå, så I.:t:nge k"lgen spejler sin 10p i bø lgen blå."'

Kildtr ' "Doml: Snuknltrromng 1867-1942". BJdebygger JI/rge" Anderu "
"MiUtd·· (Knud Mrlli/ren)

Nyt fra Københavnskredsen
På generalforsamlulge n l l) FfR ' ~ KJolbenhav nsltreds i rebruar ble v tidlige re rochc:fi Roklubben
Mlch" ,1 KoSJUW ~a!llt til ny formand for krfdsen

fur~

Mic hael er hndt af manl;.e DS R'ere. idet han samrnen med Letf Hansen har vzrel et meget akt IVI
medlem af kredsens mol ions- og turudvalg og ~m sådan været me dru rangm af mange langture i
udlandet , bl a Norge og Tyskland. der o~~ har ha ft 5\Or deltagelse af DS R-med !e mmer
Vi onsker Micmel K.a$.ww held og lykke med det ny tillidshverv
Red.

t
I

Husk. at hvis en politiker taler om. al "vi er alle i samme båd," så beryder det,
at det er dig. der skal ro..!..... _

!G
, roft hæ r·væ rk i Grås ten Roklub
I

I I fo rbtndclse med planlægningen af langlufcn p1I Flensborg FJOrd har lanSIU'$udvalgc l erfarer. a r

,

G.å~len

Roklub narlen lil

tred~1S

d b) blf'''' udsat fOl groft hærværk

GerrUJlgsrnællderw.: havde "<lelagr ~llIbben~ \"økken p;i I . sal o~ havde ladtr ~ande l løbe Vand er Yil/
:r.Engt gClmem Iofte! ned i b.Mhallen. hvor en lite r vaf blt>~"f'1 fykh om:d vand Båden , der I~ pi e n
hyld" , ~al I!cre.fle r v;elle: ned ,en anden !\''''f. hvo I"cd botaae både blev ",:lela!!,
s ~ademe på }·4f"1O.000 kr s tAl' ,o Hubbcn mc:d de l problem., 31 nyl inr'Sl:t.m \3 lcric:\ Cl svlCl'1
fat Jl.l fra resrdling af en båd lillcvc ' mg bn k r gå op rNd Cl I'><lr il, Klublx:n e r derfo r, en
vansktlig slluauon, idel d en I:a, m,Sj (( J. af , OIl(: ) fi, d,es bå<!e

Ud ove.
al

r..

, GraS!Cn Rok lub .. ar ikke enc om al være ud",' 101 hæ r værk den l>ågll:klende naT, idel ogsii. en Skolt,
byens bJandSl3110n o\:' byen~ ly ske ,o klub tw"de bcS0~ al h.1e'vile.x sm""lldene med I)(lC!:r!!.&els,e1 III
f.,ll;e . Del el iHe o p ly~1 o ,",n ror .eda~llQnen . tWllI: e skader den lys ke lok lur:. fik .

LJ Holig'- al I10fen kan iillde på sadiln nogel

'"'

')r.,:,urSlO"'l<' f Je n~ Re\llocl har m.lllg~ planer pa langlursomrAdel Ikk e twe hvad ansA r selve
I~nglurene. Int:n og<J med hcn~yn III malcfldk l. I ar IQ , v~ nles dcl nemlig. al cn vlrkel'g
Id....,olog'sk 1~:"Id v, nding ~ inder ind pas , D S R El lInlal a r klubbcns la ng'ursbUd~ skal nemhg
forsynes med l"tllcdledrevne t Rle <Jølw SokelIer ne monl e re~ ~ Bgl erlugen, ob k.,lt: shbcne
rnonlc rn I lamu 'runel Hervcd er la nglU Isroerne sibe l ko ld !)I3d og - Ik.k~ IT\lnd~1 - koldc d,\l.:kc·
"arCI pii en bng lul Kø kskabe ne vil to opla ge !lo gen pl ad s i I ~ slru ,n;neroc:, $å der blivcl mind re pl.!ds
III ba!l.agc, men Jens Retmer cr sik kcl på, al "' Ianglu rsroclne gerne undværer en rc n I-Sh.irC. når de k~n
l?! t':n kok! ø l unde l vejs" Kølt':s ka lxne vil naludigv i,; vir kt': ~d SI , når solen ~ k inna. "TlYn da har man
jO også ,ne SI brug lor nogC1 koldl al dn kl e. osige r Je n, .

L

DSR 's udsI31ionerede bade i No rge vil i rø rs,e omgang i)o (e ol,,<e udSlyrc l med dt':n ny facih1el
"Ol er;j dyn i No rge, ~ I vi iU:e har fu nde l de l umag en værd '. Olllys.er lan[:lursroch~ kn
I di ~$e Ilder , hvor der er """gen lait om sal r!>onellll og de slige . er del Jens Re ime rs Opfllltcl se , al
nys kabelse n ~lydcr en <;I~rrt': s ikke rhed Risikoen for flI en h} Slcriil- inft~llOn vd .'æ re noeget mu..:lre
"'cd del ny udSlyr . ..nene r han
Jens Rei m"" villt': ogs.'i gerne have indkøbl dc ,mallC ny s.alelliISI~Ttdc I\3Vigal ...m..~sfslemer l i!lallg'
Iu,sro l\inge n De l e, ""'gie fikS<': små 'l1odla~ert': I w~ lk l(- t~lkle · sl<.)" elsc . h>ollned mIIn med g,mske
f5 111e.1 t': rs usikkerhcd kan bc Slemmc sin pos;I>on pA iordklodt':n. O is.o;e sy<;Le'l\el er dog t':ndnu rel dyre ,
s~ ~lubben s c konomJ e r iHoc Iii dt': t i oje bliHel. s lull e r J ens Reimer samIaten med [edak '''r cn. ide l
hen oplyser. ~! arbejdel med vl sla llal,o n afk" ksyst emct eile l pfa no:: " VII gå I gang J. ap. il..

"

En vandrehistorie,
som efter sigende cirkulerer i ministerierne:
En offentlig og en privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning i en otter. Begge mandskaber
trænede længe, og da dagen kom. var begge hold "fit for fight". Alligevel vandt den privale
virksomhed med en hel kilomeler. Moralen røg i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverSle
ledelse besluttede, at næste år skuUe man vinde.
Der blev nu ned sal en projeklgruppe lil at undersøge problemet. Gruppen fandl efter mange
undersøgelser ud af, at de privale - helt uhørt - havde olte mand til at ro og en til at styre. mens del
offenllige havde en mand til at ro og olle til at styre.
, denne tilspidsede krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. Den fik SIraks fat i et
konsulentfirma., som skuUe undersøge det offentliges struktur, og eksperleme kom efter mange
måneders arbejde lU den konklusion, at der var for mange til at styre og for fA til al ro.
På baggrund afkonsulentrapporten blev der sIraks forelaget ændringer i holdopstillingen. Man havde
nu fire styrmænd, tre overstyrmænd. en styrelcder og en roer. Af motivationshensyn indfØrte man
desuden et poinlsystem for roeren: "Vi vil udvide hans ansvarsomclde og give ham større
indflydelse. "
Året efter vandt de private med to kilometers forspring.
Den offentlige virksomhed fyrede straks roeren på grund af det dårlige resultat. men udbetalte dog
en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der blev udførl.
Der blev udfærdiget en ny analyse af konsulentfinnaet. som konkluderede. at man havde valgt den
rigtige laktik, og al motivationen også var i orden. Dermed måtte det være materialet, der skulle
rettes på.
Således er den offentlige virksomhed i dag ved at udvik le en ny bådtype.

,

I
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Redaktionen ønsker læserne en god påske .. ..
ti

Motion- og Turudvalget

Indbydelse til Pi nsctuf 1998 tj] Amsterdam

r id SI um

Torsd<lg, den 2a .maJ - tlJsd;tg, den 2 Juni

8~de

VI låner Hollandske både (IO loet og In på styrl1l:lndssædct) .

Delta!,;a;\Olt:1 16 SIl<. ial! lncl . 2 stI<

lur!~de(e

Overnatnlog

I roklubben Willem Jll i AlnSIGldnm

1:01 plejning

Ornfiluel mOl genmad og frokost
Aflenstn,1d mdl.lges ude fOl egen regnIng

Mødestedi

Torsdag d. 28 maj klo 15.30
(se efter langllll"stlag)
VI skal nyvc med KLM

I

lufthflV(\cn midt i afgLlngsh ,l llen

til Alnsterdam

Tirsdag kl.O 40 lclur I KaslIup Kl 110)
Pns

Kr. 2300,- p( deltager, ind . forplejning, ovel'nalnmg og transport
leje af både.

Vedrørende tilmelding til Københavnskredsens pinsetur: se opslagstavlen

,- - - - -- - - - -,- -- ---_.-

-dste nyt:
SI
DFfR's bestyrelse gået af
i Dansk Forening (ar Rospol1s (DFrR) gcneralforsamJillg. der afholdtes I Sv~ndborg d. 14,-1 S. marts,
I endte overraskende meJ, al hovcdbe~lyrdsen gik af, idet den gjorde en ønsket vedtægtsændring til
et kabinetssp0rgsmål.
I Da vedlægtsændringen, som bl a DSR var imod, blev nedstemt , valgte hovedbestyrelsen al trække
I sig. Da der ikke umiddelbar! var andre forslag lil beslyrel:;e, blev der Ikke foretaget nyvalg , og
I hovedbestyrelsen fortsælIer som fungerende. indlil der p~ en ekSlraordinær generaltors.a.mJing kan
i vælg.es en ny hovedbestyrelse.
I

l~~
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Gør det selv...
Lejkas z' det græske øhav

I kumPl1~r III ~l ro I dl"( ),1!lI,k( }lj\', )"1\'01 (\Cn I..cll.JS l'liSn Ul! rlj' J(, ~ ,... ~h f.'Sll.inJ ,I~ ~I; :,Icr s\.un (;1\ luvel I
Oen (jLr en \ 7,1f)1, ~,(r~f)Jc II atlJ rs!<onncJ , St1nl v("hkr rrdkll\ hJClf:"\J,~II'c:r, hJr,k( kllpj\er. (ruJ'gl: ~ktler og

>olell

jrhll"JrLJ~ g"ml~ uli"c"lunJL V~)(k~i(tn ~r pr.q,l:( ~/ Sll\~ vigc u~ vIJ(lndcrllg~ ,1r:'I\,k, h"or hJ"cl ,1"Jlh,Uc r (Ja ll.'fI
bl~l U\'(I I

du turkJ.lc, l kr kj" du
1',oJI,'bCS

(\1( JII mM1JskJb ~dv

plJIlI&ggc l~rLI ''1''\ (oW( Ob

rllJJ 111\1

BAJe 'K Jllewlc' ~.IIIlIl1l.

SI~J. ~""\ II.;

M,In sk,d selv Sl)rgc (or rejsen derneJ,
Ap,\llo ,L'ISN, Spirs og1"lxrcl)Llrg Ihvcr derned III Ldbs [Iler m~l\ bn Ilyv.: III (I) af Je Ilxrh&g~1ll1l oer, \;i \O'T1
i":cl.l(ur"lIJ, Lak)'llIh(l'. h\'orfl,IIIWIl ,qk Inc'U (:J,,'I);' (d L.lk,~ Uler m:ll\ Ilye,,· III I'J'!>" pol rd.lllandd "); Li, rlrJ "JUl
011..1 bu~ Id 1.(;1\."31
KOI sdv, m;\1l kan kML' lil N()rL!'I;)h~n, blc'n Ar~ona ,Ib Jafl;) ~qlc ul b' a:,k, I.lsll:lIl<..Il'~ ! 00 km II ,L ,'(Il I cl~ ,IO

nj;dclcJeP~ lode og

pns:

''''\'10,1.11: 111 Maf\t1.l~ PrISen eJ ISOO,. kr r'Jr b~J l~\..l Jl11cIlIllinl(.!o:cbyr I)~ IDO,' kr. IJdl~!:('[n<" ~\...;,I 'LI>- bUJk ,allll>"',o(
dl':l hOlcl{)llhold og forplCJilIng Om b~(kr\o pla(~n"g pi (len. 1,,1 Jdlagn,,~ r.\ b,,,,kc'd\ Sll\lnl':ll mcd Cl ,,~JOlln,'I"ln,
h:dlc tkr \',1 b!!\'c: LJlstnd/ ~Cu lx'ludlell.:n p;l. (Uren. [)cpowum p~ ~ 900 . kr ,~kJI bCIAk~ \\:d ul:nddmg og ~lll.:~t J
2 111:1) 1<)<>9 RC""Slbclobcl 900\00 kr sbl bcl;JI,'S IIldcn J I lidi 1999 Bdubt:l InJlxIJI, < pJ gtr<lXHllll\ 102 3051 ,'Ikr
Clk, k I li DHH, Sk(\\'~l\cn 38A, 288U lhlgsv',nJ. M.nl<. bCi;t\in/:('n «Gor Jel ~,II- lur L, Ib, I)~ ,
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Fra Svendborg KajakkJubs blad har vi lånt denne artikel:

kajakangst
kajakangst, normalt kaldet "kajaksvimmelhed", et i Grønland kendt fænomen, som
viser sig derved at Grønlænderen, pludselig som han befinder sig på havet i sin
kajak, kan han overfaldes af en fornemmelse af angst for at kæntre. Det er da for
ham som om kaJ3kken ville hælde ti! den ene eller den anden side, eller som om
den løftes i vejret, eller den skulle trækkes ned I dybet, blev tungere, blev længere,
højere. eller smallere, eller som om den fyldtes med vand osv., altsammen forhold,
der I høj grad må ængste kajakroeren. Under sådanne forhold kan han da virkelig
kæntre, men som regel lykkedes det han hurtig at overvinde i alt fald delvis denne
angst, så at han enten kan ro til land eller til kammerater, der befinder sig i nærheden. Fænomenet, der kan være ledsaget af svimme I hed, er nærmest en angstt ilstand , beslægtet
med den såkaldte pladsangst, undertiden forbundet med alm. Ildebefindende, rysten,
hovedpine, opkastning og er hyppig i Grønland. Den kan i lang tid, undertiden forfølge
den, der engang har været angrebet derat', så at han må opgive kajJkronlng. Den
kan Indfinde sig til enhver årstid, men hyppigst på dage, hvor havet er blandt og
roligt og især, når kaJ3kmanden er
ene og langt fra land. Man har
ment, at misorug af kaffe og
tobak skulle være årsagen til
kajakangst, men dette synes dog
Ikke begrundet.

(Neuro-patologiske meddelelser fra
Grønland, i biol. F læger, 67. Årg.

1905)
14

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er tirsdag d. 14. april 1998
Redaklion: Lars BUl1dcStll (MSV), Lundloflegadc 96, 3, 1'1. ,2100 Kbn, N. K J) &2 14 18,
Tho1l14S Knmlh o lt. lene Re imer, Pede r JuhJ Madsen og Bjarne SmedeglIard.

Offscla. 4':11 3 Horshmdc

Tryk

Sl~.

OpI3{:: 1400

O:lns ke Studenters Roklub, Strandvænget 55. 2100 København
Postgiro 500 34 66

ø

1

Tlf. {køkken og kontor ): 39 29 6] 26
Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTEL HON (gard e robe og b:idhal): 391858 II

Fo rm ud :
Hen ning RasmIlssen
Norma.~"ej

14

2000 Frcdcnhberg
ti' 1646 4 167
Kap roni ngschtf:
Jo ku m Poulsen

Ø51crbmgadc 113 . 7
2100 København
ti' 19 291 8 S6

ø

Lan glu rs roch ef:
Jens Reimer
Ga l1lfm:hoflsgade 6
1355 Køoenha'ffl K

'It 3J':I1 89':17
H lIsfo rn ller:
Mogeus f l au\

Slra.nd,'ængel SS
2100 Knbe nhavn
tf ,1929 84 99

ø

I( uuur :

Johan Frydeodah1
Engb.akken 27
2830 V\Jum
11' 4 5858605

t n51ru kl iOnl roc h d:
Jesper Pel~rsen
Urondbervcj 15, 2.1h.
2S00

V ~lby

Sekrelær:
Thomas Krumholt
Slrandvængel SS
21 00 K.ø benha~ 11 ø
W 19272274
MOlionsrochd:
CarSI!'"n Rudol ph
Bo rgbjergvej 58, l !h
24 50 Københ3~n S

ti' 36 110 \01

1iI' ,J2$(3)1

K aj~ kroe h ~ f:

M ate r ie1f()I"'i a Il er:
Søren larsen
Dafslroge t 85, 2. ml.
lR6() Søborg

Dorthe Bands
HJelmsgade 2, 2.lv.
2100 København 0
'It 39 27 4 882

K 8l:tmUler:
Susanne As cr~l1 ap
H. C. Or5tedsvej 63
1879 I-rcdefllr.sber!) C
W J5168 8 05

'It )167144 3
l( on lin ge n I kasstrc r:
Kun ~kflf\ligt

he nvende lser·
DSR. SIrondvænget 55,
2(00 København ø

I\on lllklpcrso n ,\ l olio n.. :
Ll. Kristensen
1ii' J1 42 8456

Lar~

ORIENTERINGSSE KTIONEN

I

Form a nd:
Ro natd CLllusen
EnjlelsborfiJ'·e) 44
2300 Lyn~by
ti' 45 88 5 8 . ~8~6_ __

KU5ere r ;
Nis C J Sc hmid l
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj

- - tI'-)128487
- -- --1 -- - - --

Sc krcbl'" r :
Johan Ff}'d~ndah\
Engbalo:.ken 21
2810 Virum
tl' 4 H58605

--- ----

\

l
J

Orienteringsløb] 998
Løbsrype

Skov

A rr:a ngør

0 5.04

Gåse hus

Ravnsho ll

. ... DSR ~ ••

05.04

D

Tokk e kø b Hegn

S.G.

/9. 04

B

Tegf51mp Hegn

DS R

25.04

6. Div. malch

Koge ÅS

K oge OK

0).0 5

D- ~tafe t

Ravnsholt

Lyngby OK

08.05

D-sta fe t

$ tenhoh Va ng

Søllerød O K

•10.OS

D-s ta fet

Høbjerg Hegn

Tis vIllie I-te!?:n

S M-Slafet

K [osteris Hegn

ROK

D

Gedskov

K Fl U (50 år)

[D:a iO

17.05
L~4 _0 5

--_ .

T il mclti ,nl: '
MOO~I HJ' pl lnh _

') hJncr p.1

~J

J

~l}lIdac'
\'UI.

()VrLgC I\)h

J \\h ~11 l ' r~d~' ndJ III

( I ~ d~~cl; ,r)

I.n!!I"l;, H c" 27
~ 8]11 VlrVltl

fTlo:!Uem tO og 11
5 1..111 0E 8 I..m
[ I I}~ 116151

(arb.)

.jS8S8ilO S (pru)

,

I

I

,
I

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 5 • MAJ 1998 • 66. ÅRG .

Koren Jensen dober /ongdislancckaproningsbåden Hil,
el! a/tri! inriggere, der bll!v dob/ved sumderhejsningen

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
"Aktlvrtetskalender" .. ........ ....
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..

"Gymnastik fo{~rel 1998"

3

"I nt rofest" ....

4

"Kredsfenelur III Ardennerne'" ............... .

4

~M~nesk.ms,ur"

5

v/motionsudvalgel

"Skabskort" v/Mogens Haut .

5

~Rovagier

6

søges.... vJmotionsudvalgel.. ....

"Retningslinjer for rovagtsordninger' vJmotJOnsudvalget.

7

'Tur til Struckmannparken" v/morionsudvalget

7

"Løvspnngsiur" v/molionsudvalget

8

"Rosportens Dag"

B

. ..

'Pmsetur' vflangtursudvalget

8

"Ronmg lorMet 1998"

9

"Instruktion forår 199B"
'VinleraktNlteleme går

9

pa hæld" v/Peder Juhl

Madsen.

11

·Orientenngsløb" ........... .

11

"DSR's udfordringer i 1998" v/bestyrelsen

14

"Fra Armel1len til 8ellmansgade" vILars Bundesen

16

"Standerhejsningen 1998" vILars Bundesen.

17

"Påskelangtur 1998' v/Bente Kjøller. ..

19

"Det' bare mænd·' vIlars Bundesen

21

HJelmsj6 - tradition med fornyelse" vIKaren Jensen m.f) .....

22

"Navne- og adresseliste"

23

JNDMELDELSE: sker ved al udfylde og Indbetale mdmeldelse-sglrokort Dette forefindes på kontorets dør I
badehallen Indbetalingen dækker de 3 første maneders kontingent
KONTJNGENT: opkræves kvartalSVist forud via giro Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr
på 25 kr pr rykker Hvis ryk.ker krydser forsmket indbetaling kan der ses bort fra IYkker. men gebyret VII blive
opkrævet det følgen6e kvartal.
.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 117 og 1110 og skal være DSR i hænde med mmdst 3 dages
varsel Gyldig udmeldelse foretages ved al indbetale et girokort på nøjagtig kr 3,00 iii OSR's girokonto nr.
500 34 66 samt \led at anføre "udmeldelse". navn og adresse pa den del af girokortet, som posthuset
beholder (betahngsdelen). Girokortet er dokumentallOn for, al udmeldelse har fundet rettidigt sted og man
bør i egen mteresse gemme girol<VItlenngen. Kontingentopkrævnll1gskortene kan ikke anvendes 111 udmeldelse, Idet meddelelser ikke kan anføres ~ disse.
OBS! IKKE A UTOMA T/SK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil
gyldig udmeldelse har lundet sted, uanset om DSR's faclhteter og aktivl1eler benyttes Eksklusion VII fø(st
fll1de sled ved en restance s\larende til Y, - 1 års kontingent og restancen VII om nødvendigt blive II1ddraget
ved rncasso. AJle omkostninger) forbindelse helmed betales af skyldneren

IIForSlden foto. Lars Bundesen

------------------
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Ka nint UIl,.r lil Fredericia

Gymnastik foråret 1998
fra maj må ned ser klubbens gymnastikprogram d iedes ud :

Mandag:

17-18.30 (Susanne) sIdste gang 8.6 .

Tirsdag:

7·8. 15 (Asbj ørn) sidste gang 16.6
17-18.45 (Ulla) s idste gang 9.6.

Onsdag:

17-18.30 (Lisbeth) sidste gang 17.6.
183()· 20 (Pernille}jra 20.5., "lYT
Step-arobiclJr begyndere og lel ovede

Torsdag

18- 19.30 ( Hanne) NYT (sidste gang 19 .6.)

Fredag:

7·8.15 (Hanne) sidste gang 19.6.
-Øv rige hold er ophøl11lled udgangen af apri I.

3

lørdag d. 16. maj
Årtt~ introfest løb~ r af $fablen lørd:..g den 16. maj kl. 19.00.

Menu :

S kald yr srisotlo
Oeue rt

HIer made n dis kote k

P r is 80 kr.
Priser fo r ol og vand til klubpriser indtil kl. 22.
Herefltr:

01 15,00 kr.

Va nd 10.00 kr.
Alle er velkomne. Efter

kj.

22 fri t nlre,

Biit Uer købes i baren se nes t onsdag den 13. maj.
Max. 150 delIagere.

Kreds-ferietur tifAfdennerne
Kobtnhavn S- k.redsen tilbyder en sornrncr~rit·18nglur III ArdtnnC'nl(. Turen g.ir !].cnnem de smukk e,
Tu~n foregår i uge 27 (26 juni lil 5 juli). Prisen
er 2 900 kr inlo: I. kost og \ranspon
Nrllnc re oplysninger om luren finder du på ttlr'lglursop~lagsla"lcn.
Sene51e tilmeld ing 28, maj

I sko~klaedle ArdcllllcrbJcrge l Frankrig og Oclg)(Cn

I

,

Traditionen tro:

c:::>Måneskinstur
Fredag d. 8 / 5 kJ. 20

© Vi mødes på bådpladsen, sætter både og ror en tur ind
kanalerne .

@) Vi ho lder kaffepause inde ved Gammel Strand, så lag en kande
kaffe med hj emmefra .
Kage p lejer også at blive positivt mod taget.

GPDet er styrmandens ansvar, al der er lys på båden!
Tag evt. en cykellygte el.lign. med som reserve, hvis
klubbens petro le umsla mpe svigter undervej s.

©

Efte r tu ren ka n købes varm suppe m l flutes i klubben .

Med venlig hilsen Motionsudvalgtt
-Red<llcl lOncn kan l!lreJ~. al e n milncs kinSluf abso lut tr værd al provo: HVI s du ikke har været med
på sådan til lur erldnu. så mød op og oplev K.obo:Ma"ns kanllkr b,· mghl . 1)(:r er Ikke ab.d. al der er
fnldt hlus pi mAnen, men del er altid hysse liSI alliGcvel.

Skabskort
Si er tldcn in<k lil k:.rn~tlse arskabskon Konel1oe skal fornyes ,nden • Juni, hllisdu ,<,t
beholde dit shb Efter den dato , it lA$ene p& Ikke f'ornye<k slibe bl.ve klippo:l og Skabene blive 1011'11
Hv.s du Ml cl shbog ,Uc vil fOrny IejCm!let,Skll du loovne skabe! snares. og ;tncst d l , juni
Sk.bskOl1 k.0bes i baren OS koster også l Ar lu 20.' Da der er pres på dame . n.e$ skabe ,
kan h"e. dame kun IeJC eel skab,
FOf$lCl>8'lpkoberc lir sk abs~on udvlJ:lger SIl! forSl ct k,1igt skab og noterer s~
sk:tbsn ummer \.aml j:I!accrinG' ,mdlen.. IOrovencl!er fOtnedtt\ Orne oplyses I baren ved wb .f kunel
I Ved forn~lsc .fkor1 er &em ..angsm.klcn den:Jt11'\fflt

Rengøring.f dit

s~ ab

pjh\'ile. dig se!>', og del skil du

o;cl~' f"'se!rJ:

g.,re,

HJÆLP.. ··..
~OVAGTER SØGES
Motionsafdelingen vil ige n i år opfordre medlemmer med
mindst en sæson på vandet til at påtage s ig et par rovagter.
For al nye såvel som ældre medlemmer kan få mulighed for al komme på va ndet er
det vigtigt, al rovagtsordningcn fungere r tirsdag og torsdag aften . Tænk tilbage på en
lun sommeraften i sidste sæson, og lænk på det kaos af både og roere , der
almindeligvis hersker på e n sådan aften. Du kender givetvis Cl Slort antal andre roere,
og har ikke problemer med al sætte dit eget hold . Alligevel er der nye medlemmer fra
sidste sæson, som endnu ikke har fodfæste i DSR og har bnlg for dm indS:lIS som
rovagl.
Motionsafdelingen håber at finde mindst 15 med lemmer, som er villige lil al påtage
sig de ea. 50 rovagter igennem sæsonen . Sidste ~r mddle 4 medlelTlmer sig som
rovagt, hvilket er for lidt, hvis rovagten skal fungere tilfredsstillende hver tirsdag og
torsdag.
For at få et o ver bl ik over hvem, som er interesserede
etab leringen af dene års rovagt, holdes møde i:

I

at være behjælpelig med

Kongeværeisel
Tirsdag d. 12. maj kJ. 20.00.
På mødet aftales ogs~ formen hvorunder en rovagl
"Retnmgslinier for rovagtsordningen I DSR" i bl:ldet.

afvikles,

se

j

øvrigt

MO/ionsudvalg.:t

6

Retningsl inier for
ROV AGTSORDNINGEN I DSR
Formålet med rovagtsordningen er:

"at sørge for at alle roere, der måtte ønske det,
kommer på vandet"
Rovagtens opgave er derfor først og ITemmest at være medlemmerne behjælpelig med
sammensætning af bådehold samt fordeling af både. Endvidere bør rovagten vurdere om vejret et
egnet til roning.
Rovagtens rettigheder og pligter ved udøvelse afsit hverver:
• myndighed som bestyrelsens stedfortræder
• ret til at disponere over samtlige biiu<: fra kl. 17.00-17.45 .
• ret til at nedlægge roforbud, hvis vejret findes uegnet til roning
Rovagten bør ankomme i så god tid. at han/hun kan forberede sig til en god afvikling af rovagten.
En rovagr forløber ved, at rovagten inddrager alt materiel til sin disposition. Rovagten prøver
herefter i tidsrununet fra sin ankomst til 17.15 at få overblik over materiellets tilstand. Hertil har
materielforvalteren udarbejdet et skema til brug for rovagten. På skemaet noteres hvilke både. der
ikke er til disposition, idet de slettes fra skemaet. De resterende både kan herefter fordt:1es til roerne
efter rovagtens vurdering. Rovagten bør her være særlig opmærksom på at få kaniner samt roere fTa
sidste sæson fordelt hensigtsmæssigt i bådene.

MOTWNSIJDVA LGET

Tur til Struckmannparken
Kr. Himmelfartsdag den 21. maj aiholdes det ~rlige kredstræfi Struck.mannparken for alle
Københavnskredsens klubber - normalt ct flot syn med inriggere i stimevis og aktive roere . Efter
frokosten dystes der i forskellige konkurrencer tilrettelagt afen afkredsens klubber, og roerne fra
DSR plejer at gøre sig stærkt gældende. Har du endnu ikke prøvet Struckmann-turen, har du noget
til gode. Turen er på ca. 25 km.

Skriv dig på tilmeldingslisten i Slyngelstuen. Vi mødes i klubben kI. 8.45 og sæner hold .
Prisen for maden pr. person er lallerlig lille: 35 kr På forhånd købes billetter i baren, senest tirsdag
den 19. maj. Medbring selv ka ffe og kager.
[tilfælde at"dårligt vejr spiser vi i klubben.
Vi har brug for kaniner til forberedelserne. Som kanin har du derfor alle tider,; chance for at aftjene
din kaninpligt.
Vel mødt MOTIONSUDVALGET
7

LØVspringstur
Den l,ru:t.lionsril?,C: kwspnngslur. hVQr VI 101 pA Furcsøen ob
/1eundrer de nyudsprungne bøgcu,,-;r, [,Ilder I år $led

d. 16. maj
Vi lå, -.er både i Roklubben Fures", i farum og forvenler DI haw:
32 pladser.
Nærmere oplysllmg om arrangemenl og I dmeldlllg p~
apslagslDvlen

Mtd

~enllp,

hi/sen

MOI'l)rlSlJc!va/gl'l

Rosportens Dag
Den årlige begivenm:d Rosportcns Das alholde~ i ir lidI anderledes end sæd .... anligt. ~el DFIR har
valgt III gøre Rosponens Dag lil en dall. hV(tr rosponcn ",I gøre en indsats for milj~1
Pi dCllJlc dag vil man i hek: landetlælle del (olale Inlal ~ilorneler , de . bhver roct i de dan ske
roklubber, og for hver r~l k ilolllCler vII en sponSor gi\'<! et be10b (.1 nalurvenlige formål El al de
formål, pellgenc vil blive brug1 ,il, e. at ind$lifte en milJopris, der hvert Ar &e movtr skal tildeles en
klub, der ha, udmærket sig vtd sin aklive indsaIS for mIlJøet. Der v;1 også blive Oone pt«;mjrr III
\ldlod ning blandl de klubber. der de~ager i kllomel erjag len på peng.;oe lil milj0arbcjdct
Også roede kilome1 er; Slxvner 0(: andre ananse~nler på Rosponens Dag 1a:ller med.
Så vær akliv ug brug dagen d . 23. maj lil al kOmnle ud al ro. Nænnc,c oplysmng om DSR· s
deltagelse i Rospon ens Dag vil du kunne finde p.~ opslagslavlen

Rd

Pinsetur
Pinscl urcn. der har IradillUn for æl \'Z.e klubbens slørSle langlur, Sår, A. lil/sefjfj,·dm, hvur vi finder
nalurlej'l'ladscr lil o~crnaIJlinl; . Del bliver de)ligt primill~1!
Se opslagel på lanl:lunlavlen vcdmreooc lilmelding

,

Roning foråret 1998
Af Peder Juhl Madsen

Som vanligt er der begynderinstruktion mandage og onsdage, mens tirsdage og torsdage normalt er
de store roaftener i DSR for roere med roret.
Hører du til dem, der ror tirsdage og/eller torsdage, bør du kende disse tider:
Roinstruktion for kaniner, mandag og onsdag klo 17.15:
For de nye kaniner er der instruktion kl. 17.15 mandage og onsdage. På disse aftener er bådene
forbeholdt kanin-instruktionen og andre medlemmer må vente til 17.45 såfremt de vil ud at ro.
Motion + tirsdag og torsdag klo 17.00:
Motion + går pil vandet og motion + roere møder kl. 17.00 og sætter hold. Der vil være mulighed
for at ro enten i et fast team, eller i hold der sættes lTa gang til gang. Der vil til hver båd blive givet
nærmere instruktion under roningen af trænerne.
Motionsroning, tirsdag og torsdag k\. 17.15:
For de "almindelige" motionsroere - herunder kageroerne . sænes der hold afrovagtcn tirsdag og
torsdag kl. 17.15. r tidsrummet fra 17.15 til 17.45 er del rovagten der disponerer over b~dparken og
koordinerer aktiviteterne. Kommer du efter kl. 17.45 må du selv arrangere turen og ,kr er lTi adgang
til det materiel, der måtte være tilbage.

Der er ikke for nærværende planlagt faste rotider med rovagtsordning i weekenden. men alle er
selvfølgelig selv velkomne til at arrangere ture.

Instruktion foråret 1998
r skrivende stund den 14. april har vi haft 200 nye til introduktionsallen. Vi optager i år kun 220
kaniner, derfor stopper vi sikkert i næste uge med at tage flere nye i år. Nye, der fra nu afog indtil
april næste ~r melder sig ind i DSR, får førsteret til instruktion i 1999.
Vi har haft 17 nye instruktører pa kursus. Det er rart at se, at sil mange nye har meldt sig under
fanerne . Den I april havde vi instruktørrnøde; her mødte ca. 30. Vi havde skrevet til45 gamle
instruktører samt de 17 nye.
I år staner alle nye på lørdage fra kl. 10-16. Vi håber herved at give kaninerne en god
grunduddannelse pa den første dag. Godt i gang er, som bekendt, halv fuldendt, derfor
at kunne give de nye roret pil rærre antal gange end tidligere.

h~ber

vi

p~

Mandage og onsdage k1.17.15 vil st~dig være kanindage. Da instruktionen kun regner med at lægge
beslag p~ de 12 firere, kan andre gamle roere godt benytte toere pa disse dage, dog ikke mellem
kl. 17. 150g 17.45.
Jesper Petersen
InstrukJionsroch4
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Ferielangtur til Sognefjorden i Norge
Lang lurSIJdvaJgel arrangerer en fe, ielanglll' 1; 1 Sogneijorden , Norge i uge 30, fra fredag 17 Juli Id
;;0ndag 26. juli

Der er plads ril 18

delta~ere

rå

turen.

Pri~n

for at deh;)ge bliver 3600

u. pr

person, ink I

lranspon , mild og overnatninger. Vi oor i lelt på campll'S- eJler 1);)lude)rpladser og laver selv mad
Prisen kan eVl reduceres lil C<I 3.000 kr pr , dellage., hvis del lykJ<es al arrangere en ekmil lur i lige
31 (se nedenfor) ,
Tilmelding tillllTe" foretages ved ~I shive sig på lilmeldtngsloslen i Slyngelstuen! DSR >arnt
indbetPlIe el depos;lUm på 1000 kf Korno nr fremg!. , af opslagstavlen Tilmelding er førs! gyldig,

r.å, depositum er :ndbetal1, ,enes t IS. maj
Er der vtd

lihneld ; l'lg$&i~ter\s

udløb d IS. milJ flere tolmeldte, end der er pladser på turen, ford1ge;;

der lodtræk.ning

Ekst n lur i uge .\I ?
V. undersøger i l'!jebliki>el mulighederne ror al slab!e en dslra lur p ~ benene I uge 3 l, e~1 , ;
samarbejde med en ande n roklub, Detle vil gøre lurene b;lI i ~erc (se ovenfor), da v, på den måde kan
dek udgifterne lil bådlran~po rl , som udgør en ;;lor del af omkO~l ningerne ved luren,

Et du inleres$erel i at arrangere, eller være med pil en DSR· lur lil Sognetjorden i uge 31 , eller Ilar
du spørgs må l i øwigl vedr . de lO lure, ti henvend dig lil Je n,; Re imer lir 33 91 8997 eller Jea nelle
Lund 31 86 62 02

,,

"

Vinteraktiviteterne går på hæld
AI Peder Juhl Madsen
Ny lysner det for alvor, temperaturen stiger både i lullen og i vandet, og rosæsonen er så småt
stanet. Det betyder samtidig et farvel til nogle af vintcraktivilcterne, bl a. dans, gymnastIk, motion
+ hold for ergometertræning og badminton.
Hvad angår danseundervisningen var der afdansningsbal onsdag den 18, muns, - og det var et flot
syn. Både fordi deltageme havde lært megel i de mørke vinteldllener under Kim5 kommando, men
også fordi daos-erne havde taget det pæne tøj på denne aften. Afdansning);ballet med vals, tango,
quick step og cha-cha-cha var for både det øvede hold og begyndernoldel, og efter ballet var der
fælles spisning Og bagefter var der endda nogle som dansede videte. jo det var en succesfuld dflen.
Og til vinter danser VI igen, måske med en enkelt undtagelse, idet en pige dIer ballet bekendtgjorde,
al "nu kunne hun ikke lære mere".
Gymnastikken har været 'velbe-.øgt i vmter, men også her går sæsonen på hæld, Antal hold
indskrænkes, men enkelte hold fortsærter dog lanb'" hen på sommeren. En nyskabelse i vinter yar
forældre-barn gymnast ikken om ~øndagen, hvor børn og f()rældre havde nogle dejlige timer
sammen, som del kan ses af billcdkayalkaden.
Nærmere program tor gymnastikaktiviteterne den kommende tid kan ~e~ andel Sled i bladet.
Motion ~ vinterhold har i denne sæson trukket godt til i kæderne med Io hold lO gange ugentligt
fremmødet har været meget stabilt og instruktionen i sikre hænder v Lars B. Kristensen og Jens
Christian Pørnek i. En typisk ergometer tur i Motion + foregår ved ca. IO minullers opvarmning,
hvorefter "dagens menu" præsenteres af im;frukløren: Førsle fællestur bc!st5r fx af 20 minutters
roning fordelt i lempo 22,24 og 26. Efter en kort pau~ a 2 mmuller gIves signalttl en serie korte,
men betydeltgt mere intense forløb, hvor pulsen cg den sidste portion energi sæues på prøve. For de
seje er der efterfølgende gratis rundtur i cu-keltræni.ngs-manegen, hvor formen yderligere bygges op
og pudses af. Motion + afrundede den indendørs sæson med el fællesmøde kan før påske, hvor
deltagerne kUTlIle uddele ros og ris om den forløbne sæson. Flere havde synspunkter og ideer til den
forestående sommersæson på vandet. Men alle var enige om, hvilket + det egentlig er al svede tran
ogsa i vinterårel.
Snart lokker vandet og lyset udenfor, og så strørruner DSR' s badmintonsp illere ud af S vane møllehllllen, hvor den for en trofast skare har slået på badmintontrcening hver lørdag fra 9 til 12. Der er
udkæmpet mange spændende kampe - måske ikke altid med de rene vindere - men sjovt har det
været, og mange spiller betydeligt bedre i dag end ved starten ra sæsonen. Forhåbentlig glemmes
færdighederne tkke hen over sommeren, tor lil efteråret er vi P,l banen igen.
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DSR's udfordringer i 1998
På bestyrelsens strategiseminar i marts blev vi enige om, at den største udfordring i 1998 bliver at
overkomme den fremmedgørelse - og dermed ansvarsforflygtigelse - medlemmerne oplever i
forhold til klubben, efterhånden som den bliver større. Et delproblem heri er den store
gennemstrømning af medlemmer.
For at imødegå disse udfordringer ønskede vi at fremme en fællesskabsfølelse omkring klubbens
formål, altså selve DSRs eksistensberettigelse, og om nogle centrale fællesværdier hos klubbens
medlenuner. Hvis vi kan formulere disse fællesværdier rigtigt, vil de hlive styrket, ved al blive
kommunikeret til omverdenen (b~de i og omkring klubben), da det skaber en forventning om dem.
Vi fandt det naturligt at søge at skabe en debat i klubben om disse to emner ud fra den diskussion,
vi havde haft. Nedenstående skal derfor betragtes som et debatoplæg.
Ud fra den eksisterende formålsparagraf formulerede vi vor opfanelse af klubbens
eksistensberenigelse i dag:
"DSR skal som københavnsk roklub tilbyde personer med adgangsgivende eksamen til de højere
læreanstalter mulighed for at få gode oplevelser med roning, give medlemmerne mulighed for at
have socialt samvær samt etahiere andre lælles aktiviteter med udgangspunkt i fællesskabet
omkring roningen.
Desuden skal DSR give medlemmerne mulighed for at dyrke kaproning på alle niveauer, samt at
vinde medaljer i kaproning på højeste internationale plan."
Vi opfattede de centrale beg.reber i ovenstående formålsparagrafsom RONTNG - OPLEVELSERAKTIVITETER - SOCIALT SAMV ÆR.
Samtidig med at vi ønskede at samle klubben omkring nogle fælles værdier, er en væsenllig del af
eksistensbereUigelsen netop det "anarki", der ligger i, at alle aktiviteter og oplevelser er mulige,
sålænge de tager udgangspunkt i fællesskabet omkring roningen. Vi kom frem til nedenstående som
vores opfauelse af de centrale værdier i klubben:
AKTIVITET - Klubben skal være kendetegnet ved høj medlemsaktivitet
KVALITET - Vi ønsker et skift fra kvantitet til kvalitet
DYNAMIK - Klubben skal tilpasse sine tilbud efter medlemmernes ønsker
FLEKSIBILITET - Klubben skal være parat lil at kunne omstille sig når del er ønskd
ÅBENHED - Vi ønsker at imødegå vort ry som "os selv nok".
IM0DEKOMMENHED - Vi vil gerne inspireres af omgivelserne
TILBUDSRIGDOM - Vi ønsker at bevare medlemmernes muligheder for selvstændige initiativer
GLÆDE - Hvorfor skulle vi ellers være her':>
Som skrevet ovenlor er dene vor opfattelse afDSRs eksistensberettigelse og det centrale
værdigrundlag. Det er helt afgørende, at vor opfattelse stemmer overens med medlemmernes'
Derror vil vi opfordre medlemmerne til at gå ind i debatten, fx ved indlæg her i bladet.
Da alle aktiviteter og enhver kommunikalion må skulle lage deres udgangspunkt i dene
værdigrundlag, h~r vi besluttel al udskrive en konkurrence blandt medlemmerne, hvor den, der
bedst kan udforme et motto, en figur, eller andel. der enkelt kan kommunikere værdigrundlaget, kan
vinde 3 flasker god vin. Begrundede forslag afleveres lil bestyrelsen inden 1/6 1998.
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-kg blev meget overrllsket over at erfare, at
Thor Nielsen er "37 år og stadig po:) loppen. [
Atmenien var man gammel i kajak.roningen,

- Ja! (Vahans ar\si~t lyser O p i Cl Stort smi 1).
Jeg er blevet godl modtagel, og del er let a1
ko/rune i kontakt med folk i klubben. Del er
noget ander end det t ræningsc.enl er, Jeg gtk i
en tid. Der var del svært at snak.ke med fo lk.

når man var 20. Nej, Jeg vil ikke dyrke kajak
på eliteplan. Det kræver en massc t ræning. og
jeg skal bruge megen tid på min uddalVlelse.
Til gengæld vil jeg bruge min erfaring på at
instruere kajak r OSR Jeg har dog planer om
at prøve at prøve kræfter med kaproningen

EJ' du glad for

al

væ,'/? I OSR?

Vahan slut ler samIa le n med at oplyse, al hans
bror, der i øvrigt heller aldrig kom videre til
USA, er blandt denne sæSOns kaniner i DSR.

som "baglænsroer" \ den kommende sæson

Standerhejsningen 1998
AI Lem

flllndesen

Standerhejsningen var ogsil i år en hy~gelig be~ivenhed med ca. 125 fremmødte medlemmer.
hvoraf mange havde laget deres børn med, Som vanligt bidrog Sludentersangerne med deres vokale
indslag til at gøre dagen festlig. formand Hertrling Rasmussen opfordrede i sin velkomslIale
medlemmerne til at yde en indsats med materielvedligeholdelsen, hvor der er brug ror en slor insats
for at holde trit med nedslidningen afbddene.

:3 dejlige inriggere, alle af træ, blev døbt: En fU'c:r, der ftk navnet Ve: en langdislancekaproningstoer,
der blev døbt Hu: og en langturstoer, der blev navngivet Røskva.
Alle tre navne stammer fra den nordiske mytologi. Da ikke alle vel har detaljerne j disse
fOrlællinger helt pre~nt. følger her en kort oplysning om navnene: Ve er bror til Odin. [følge
mytologien slnnuner melU1eskene fra to udgåede træer, som af Odin ftk ånd og liv, fra VIle (Odins
anden broder) fik de forsLand og fra Ve alle sanserne
Hu (også kaldel Hu~e) var en jætte fra Ud~a.ard. ~avnel oplræder i tonæUingen om Thor, Tjalve,
Røskva og Loke, der er på besøg hos Jællerne for at vise, al guder er bedre end jæuer. Gudeholdel
dyster mod jælterne i forskellige discipliner. Tjaive dysler i kapløb mod den dværgagtige jætte Hu.
der tre gange besejrer ham, ligesom de o'-ligc guder laber deres discipliner. D~t viser sIg bagefter,
al der har været lusk med i alle konkurrencer. Hu er således lkke en almindelig jætte, men i
virkeligheden I(mken. der kan nå til verdens ende på el øjeblik. (Et meget passende navn li] en
hurtig kapromngsbåd)

R.øskvLJ er søster lil Tja/ve. Mytologien fonæller, at al Thor og Loke engang søgte ly for natten hos
en bonde. Thors bukke havde den egenskab, at de kUTU'le slagtes, spises og blive levende igen. Thor
slagtede bukkene og bad bonden.. hans kone og lO børn spise armaden. De mciue dog rkke knække
nogen afknogleroe Drengen Tjalfe tlækkede dog, uden at nogen s.å det, et afbcnene for at komme
ind lil den rede marv. Da Thor næs1e morgen samlede bukkenes ben på de IO skind og svang
hammeren Mjølner over dem, blev bukkene levende igen; men den ene var halt på. bagbenet.
Som straf log Thor børnene tjalfe og Røskva med si~ som sine Ijenere
Med Røskva har DSR således JaCI også den kvindelige halvdel ardette søskendepar efter i mange fir
kun al have hall den mandlige h7!lvdel. neml ig Tja!fe.
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Påskelangtu r 1998
Af Bente Kjoller
Ved dl!, hvor Unstrut ligger? Nej, nej ... ikke
på øverste hylde i en tysk bagerbut ik ved
siden afde hjemmebagie Apfelstrudel.
Unstrut ligger i Thilringerwald. Helt nøjagtigt
er Unstrut en bl!lod til Saale, som er en bi !lod
til Elben. Ved Unstrut ligger den lille by
Ro pleben - som efter den nye tyske
ret skrivning nu hedder Rossleben - undtagen
i Ropleben; Tyskland har rael deres Aalborg.
Nå, det var rotw-en: Fra Ropleben lil
Magdeburg ved Elben er der 244 km ad
vandvejen - at tilbagelægge på ca. 5 dagetrods hænder bløde som bamenumser. Det
lykkes - mine barkede næver er beviset.
20 var vi - 14 berlinere, nogle tilløbere fra
Rhin-roklubber og mig, som det danske
element. Fire 4'ere og cn 2'ere - og så 2
bilpl;;dser, som gik på skift med reltil al køre
bilerne med bagagen.
Bådene er gigbåde, dobbelte, så hver har 2
årer. Det fordeler vablerne pænt i begge
hænder og betyder naturligvis også, at man
tidligst skifter efter 15 km. roning. Der kan
derfor ga dage, uden at man styrer _. en fordel
her først på sæsonen, hvor en styrmand føler
sig som et løg: lag på lag på lag på ..... af tøj
- og så en hue.
Unsfruf: Som sagt en lille !lod med kun en
smule strøm og 9 sluser fordelt pit 2 dage. Et
paradis for ornitologer, der kan li' rovfugle.
Falke, duehøge og spurvehøge sejlede tæt i
luften over os. Een manglede et stykke af
vingen, men kunne alligevel både flyve,
svæve og lyndykke.
Langs den ene side a f floden er der !lade
enge, langs den anden vinbjergc. Jo, jo - det
er vinbjerge, og det skal vise sig, at jeg lærer
om tysk champagne, som ikke hedder
champagne med sekt og "brygges'· i Freyburg
an der Unstrut. hvor vi skal overnatte. Før vi
dels får noget al spise dels lov at sove, skal vi
dog have lidt kultur: Sekt-kultur i Freyburg
Sektkellerei, som producerer Rotklippchen.
En rundtur viser os fade som rummer 160.000
!lasker, og er på størrelse med '/, vandret
Rundetårn. Og så det der med champagne: En

næSlen folkeretlig strid gav Frankrig relten III
navnet champagne - derfor hedder tysk
champagne sekt. En anden tysk- fransk strid
betød at navnet på den tyske sekt matte
ændres, og det blev til det lokale nickname
Rot kappchen pga. den røde sølvpapirkappe
Endelig betød intern tysk pengemangel, at der
i 1912 blev lagt en skat pa 2 DM på hver
!laske - men efter alle disse genvordigheder
kan man så brygge, drikke, tjene skattepenge
osv. - afhængig af hvem man nu er. Detle ,-,r,
hvad jeg husker bedst fra vor indføring i sektkultur. Efter middagen blev der budt på
smagsprover af de 7 forskellige typer
ROlkappchen-bryg samt sjove historier om
sektdrikkeres liv og levned - men dem husker
jeg ikke meget af.
Dagen efter blev jeg om formiddagen
kommanderet til at have Landdienst, og en af
opgaverne var at køre en Audi top-top model
med automatgear 70 km gennem det tyske
landskab. Se, det var en bil.
Men det er nu hygge ligere at ro, og ved
middagstid sad jeg igen i båden. Vi kom
el1erhAnden ind i Saale, som vi denne
eftermiddag slugte 35 km af. Vi er heldige,
for fra tirsdag efter påske til slutningen afmaj
er alle sluser i Saale lukkede på grund af
renovering. Heldige var vi også på Unstrut,
hvor alle sluser nu er ~bnede efter reno vat ion.
De var totalt forfaldne gennem 44 års DDR
regime.
Saale er bredere en Unstrut, men har ikke
meget strøm. Rovfuglene følger os stadig og
for en dansker med svaner og skader som de
mest fremherskende fugle, er det ret
betagende at se. Også hvordan de andre fug le
reagerer med respekt overfor dem. En
undtagel~e var der dog. En duehøg havde
åbenbart besluttet at koncentrere sig om en
kragerede for sit næste målt id. Det ftk kIagen
til at gå til angreb på kræet, og en veritabel
krig på næb og klør fandt sted lige over vores
hoveder. Kragen vandt!
Lidt mere om fugle - jeg har allid troet på
storken, jeg har jo selv set den. Visse historier
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har jeg dog hidtil ikke fæstet megen lid lil,
men maske.. i hvert fald kunne vi pludsdig
konstatere, at en SI ork i el par kilomeler læl
fulgte den (enesle) båd, som bl.a. var
bemimdet med el ungl par, som man nemt
kunne forestille sig ville give slorken arbejde
" hvis man altså tror på disse hislorier. Dene
blev i øvrigt den fØrste eftermiddag, som gav
4-5 limt:r i bagende sol med pæn kulør og rød
næser t il følge. Herligl l
Lørdag morgen: Vi vagner i Merseburg
Ruderverein. Merseburg har jeg heller aldrig
hørt om tør, men her har man en domkirke,
som vi skal kikke på her lil formiddag.
Dagene tør påskesøndag er jo ikke muntre
klrkcdage, så nærmest a propos vandrer vi af
sted til kirken i silende regn. Vi bliver vist
rundt og ser biskoppen, som i 13?? lagde sig
til hvile lige inden for klrkedøren for al ingen
skal glenunt: ham (vi nærmest faldt over
ham), ser et klrkerum i en pudsig blanding af
romansk og gotisk stil og med djævelens
kradsemærker i murc:rne, fordi han var vred
over al have t:-tbl endnu en omgang til
Vorherre. Orglet er et imponerende
bygningsværk, som vi desværre ikke hørte,
men Iii delle orgel komponerede Franz LiZl sil
Præludium og Fuga i BACH. Luther var her i
1555 for at overbevise Merseburgerne om del
syndige i at købe sig aflad.
ERermiddagens rotur var nærmest pjat - sølle
26 km med stop i Halle. Hubert, Halles lokale
doktor tog på sygebesøg mellem rodagene og
hans kone Annehen tog os på rundtur i Halle.
Også her var Luther. Han stredes med Biskop
Albert om renen til at købe aflad. Lutht:r
vandt som bekendt, men Albert log sit guld og
flygtede til et sted med flere syndere for ikke
at skulle på socialhjælp. r Halle blev G.F.
Handel født. lOn rundlur i Handelmuseet var
ledsaget af den skjøMesle skjønsang og på
ægte roervis blev rundturen slullet med hans
Watermusic.
Påskemorgen er altid noget særligl på en
Berlinerrotur. Denne gang endnu mere særlig,
fordi advokat Bernd havde fødselsdag. Han
gav naturligvis sek1 lil morgenmaden Rotkappchen. Dertil kaffe, varme
rundstykker, pølser af diverse arter og ost
samt Ostereier und Osterhasen. Forestil jer det
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- Sekt kJ. 7.30 før 60 km's roning - ad Saale
til byen Bernburg.
Bernburg har jeg passeret før på en rotur i
slulningen af november for år tilbage. Del1J1e
gang var Ilodbredderne kranset a f
blomstrende hvidtiørn og træer i forskellige
Ilua ncer af grønt.
Førsle gang jeg passerede Bernburg sagde en.
"Bernburg er halvt si'! stor som k lrkegarden i
Chicago og dobbelt så død." Noget er dog
skel på de 6- 7 år. Roklubben er blomstret,
borgen renoveret og her er ganske kønt.
Påskens tilbud: Lån båd/e i Bernbtlrg og ro
på Unstrut, Saale og/eller Elben. Klubben
transporterer bådene. Jeg har navn og adresse,
hvis det skulle friste.
Det lokale Gasthofkan kun tilbyde tre
forskellige rener til aftensmad: Sylte,
Baut:rnfriihsttick eller Schnilzel. Dcrtil øl,
Formel I race på fjernsynelog lokale folk.
Efter Formel I racet slukkes fjernsynelog
pludselig får vi en opvisning i tysk ølkultur.
Jo flere øl, der glider ned. jo flere sange af
forskellig kvalitet bevæger sig ud over
lungen.
Næste dag er sidsle rodag - lidi over 70 km
skaltilbagelægges frem til Magdeburg. Vi
starter kl. 8 og SKAL være i Magdeburg
senest kJ. 16 af hensyn lil de, .der skal med
toget tilbage til Berlin.
Det g~r fint ned ad Saale; vi glider uden
problemer ind i Elben, hvor floden nll er
ganske bred, og her er strøm. Det ser fak tisk
ud, som om bøjerne kommer sejlende mod os
og ikke omvendt.
Landdiensterne var ikke, hvor vi forventede,
så frokosten udsæltes el par km. Vi ser dem
lige efter at have passeret en bro - her skal vi
altså i land. Vi ligger i styrbords side af
floden, en flodpram kommer og skal også
passere broen i styrbords side. Hækbølgen fra
flodprammen betyder, at vi må holde vel,
strømmen tager os, en bøje er MEGET læt på,
vi ror som gale, men tror fuldt og fasl på
kommandoerne fra st yrmanden, der har
Rhinens strømfyldte farvand som sil daglige
ro farvand. Respekten kravler op over nakken
på mig: Lige så meget jeg ved om bølger på
åbent vand og hvordan man styrer bedst
muligl der, lige så meget må jeg erkende, at

roning j strømfyldtc floder kræver anderledes
gebærden, som Ikke er medtødl, men skal
læres

KI. 16 \ 5 når VI Ruderverem Alle Werder l
Magdeburg, hvor el medlem Slår parat med
varm kaffe - ikke dårligt Del ville en ~old øl
nu heller ikke have Værel, for dagen havde
budt pa kronisk solshn og ganske varmt vejr.
Magdeburg ha( ændret sig siden jeg var her
sidst. l det hele lager er det ret interessant al
se udviklingen i del tidligere DDR . T 1991
roede jeg her første gang (higker I den tur,
V ibeke , Marcus , Susanne. Thomas, U fle,
Lasse, Per og Ole?), da var del fremherskende
det grå og forfaldne. de mange nedlagte
fabrlllcr, men også den uberørte natur l '93 \
november var del stadig gråt, renoveTlngerne

Det~

var begyndt, men forretningerne sa stadig ud
som l DDR-liden Nu er mange bygnmger
renoverede, endda meget smukt , nye
fabriksanlæg kommer frem ved siden af de
mange forladte Og butikkerne Ilgner
efterhånden dem I det tidligere Vesttysklandmen købekraf1en lader vist endnu noget
tilbage. Uberørtheden er dog ikke gael tabt ,
og man kan stadig glæde sig over feks . en lyk
doven bæver, som langsorlll bevæger sig ud i
vandet og. klasker med halen til advarsel mod
de underlige ro-dyr, som forstyrrer freden.
Se, det var en påske:langtur, som føjede ny'
vand til mit ro-alias Og den lur var i grunden
ikke sil ga\. Sommerturen i år \,'il med 95%
sikkerhed gå fra Moskva t\l SI. Petersborg OgS8 nyt rovand, men Ikke nyt -land.

bare mænd

i

i l /dræ/sllv, Danmarks Jdnetsforbunds blad, som også findes på

bladhylden i Slyngelstuen. kan man
i nr. 6/9R læse om en spændende fOloudst i \I ing. Fotograf Jesper Weslle)'. der selv er tid tigere
'I elitesvømmer, udsliller 35 portrætter af nuværende og tidligere idrætsfolk. Portrætterne er opdell i
Ire grupper' Medaljevinderne fra OL i Atlama 1996, medaljevinderne fra paralympics \996 og
lidligerc idrætsfolk. der har elle.r har haft ekstraordinær betydning for dansk idræl.
I

I Et af billederne viser drengene fra guldftreren in puris naluralibus. "Roerne er ekstremt veltrænede.
! Deres kroppe og balance er perfekt. De er el hold, der spiller op lil hinanden, er lunet ind på
hinanden Der gik mange optagelser forud for dette billede, fordi vi først skulle have opbygget en
I tillid. indell de var mdstillet pa at lade sig fOlografere nøgne" fortæller fotografen om billedet.

Udstillingen vises på Det Nationalhistoriske Museum på Fr~eriksborg Slot i Hillerød frem Id d , 2,
august 1998. A f billedeksemplerne i Idræt tar man indtryk af, al del er en spændende samling
billeder. Mon ikke del var noget for klubben kulturudvalg at arrangere en lur derop? Red.

21

Hjelmsjo - tradition med forny else
Som anooncc.et t c: (,dIIsere nummer IIf deue blad. er årels HJCl m~Jo -opho ld fastlagt til uger r.c 32
og D (d~"$ ff~ lord..g den 2 ltU~USI 199& III Wtd~g den 15. 3:.JgUSI 19')&). Tiden er nu kommet lil al

melde

~\g

fi l $lIr,,1 planlægge og klargø re: de bAde, "j ~icilll\avc med lil Sverige.

VI Dlho l,J~r ;1l10rmallonsmode om mull~hedernc pa søen. den ny og forbedrede arbcJdsordmng.
,ranspo n mullgheder lil Orkeljunga OS ah hvad der eUers kan "z'c ,devanl al hø re mere: o m li~ Rg
dc n 16. juni 1998 kl l0. 00 i Koognæ rd sd .

Dc tidl ige re år ha r ViSI, al wee Kenden melloem de Io uger ,rzk.kcr voklsoml mange IIi Sverige, ci
aile, der plafllz gøcr ar besøCe Hie lms.f6 ; denne peflode. må "ære forberedte p;; al ~de en e ksl r:!.
~rbejds ond u u fOl Ol fil, de , hele lil al glide Som el nødvendigt fOTS0g pi. ~r ~prede be.>0j;SI<t:lhe!k: n
vil VI IJd ow:r begyndcr-lnSln Jlrl ionen fOtS0r,e al etablt.e er "Ibud om illSlrukllon i roni ng t oOlrtsr,cr
mat~riel fOl dem. dt'.( ikke konuner heil gr0nne , il HJel f\l~jO og Madig gerne vill..:'c mele. Tilbudel
"11 kl'!r~ , uge 32 lTa mandar, lil torsdag og uge .H oa rirsdag Iii fredag. Er du i nt e r~~Ter i al !le,e
!llCre om. hvordan del'\1le 'vide,egåe nde tr~ nillg' komme r ,ii al fungere, så spor g en aros
De rfor, hold "'Je med IIlmdd ing s l's tcrne, som "omme r r i o ps lag~la" len mid i i m3j. Er d u ny!
k,l u!l hf,1l e Hel er ' 1IjelmsJll' bare gåe l he n o"tr hOIlC'oel på dig lid Iigere, s.d gr ib fal i el a:kl!t mediem
og rorhm dig o m muhe hedune (o . al k.omme ri l dyr"e undervands· ~olhng. kajak,sVGmn: ng og
,"cr~nc1!1 · ro n i ng p.j.1cn blanke Hjtlmsjo n~f kulturme klrae l 6 rk eljunga

HI/sen og på gensyn- Hjelm sjo-juntaen
( Mogens Ha ul. Mcn.e CatS!en~n. Paul BriJniehc·Olsen & Karen Jense n)

n
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Sro r aktivitet på bådpladsel1 - del gode mojw!)f fik mange medlemmer på vandel

TI\1DHOLDSFORTEGNELSE
Side
"Aktivitetskalender" .. .

3

"Fødselsdagsfest" ..

4

"Fællesfest"

4

"Mlmeskinstur' v/motionsudvalget..

5

"Sankt Hans Alten" v/motionsudvalget

5

"Kajaklangtur til Tåsinge ..... v/kajakudvalgel..

6

"Ryste-sammen-kanintur til Svenge" v/Jesper Petersen.

6

'Nybegynderlangtur hl Fredericla" v/Jesper Petersen ...

7

"Instruklionsstatus maj 1998" v/Jesper Petersen ..

7

"Stifinderløbet1998" v/Lars Bundesen ..

8

"DSR's økonomiske ankermand ... "v/ Klaus Svendsen ..

9

"Brændenældesuppe og kalveschnllZel"v/Lars Bundesen ...

10

·'Nyt fra formanden"

11

"Lidt korrektion

''vIMogens Haul.

13

"Strategi for matenellef'v/Søren Larsen ....

14

"Ro-lig påske i Schweiz" v/Gitte Mogensen

15

"Kredsarrangementer', ..

18

"Navne- og adresseliste"

19

"Orienteringsløb.....

20

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
bådehallen, Indbetalingen dækker de 3 første maneders kontrngent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist plJlægges 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 Ira 1/1,1/4,1/7 og 1/10 og skal være DSR I hænde med mindst 3 dages
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nI.
500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset
beholder (betalingsdelen), Girokortet er dokumentatron for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man
bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS J 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 villørst
finde Sled ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vrl om nødvendigt blive inddraget
ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

I
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"GymnaSlik juni 1998... .

Forsiden. folo: Lars Bundesen

2

Oa'o
lU. l?)

e
~.

12. IO.
14.6.
16.6.

Begivenh ed -------: ~
MIln"C.ski ndur i

k~lIle r:~ _

~

Fedubdag. (u l
Broroning
Mødt "tdrfOrendt

IIj t lm ~ji\

J.-S.7.

Kanlnll ngl ur til Frederi cia

4.7.

F1I! Llufell for Stnndvl't ngets roklubhcr

Gymnastik sommeren 1998
Fra juni må ned ser klubbens gy mnasti kprogram så ledes ud :
Mandag:

17- 18.30 (Susanne) sidste gang 8.6.

Tirsdag:

7-8.15 (A sbjom) sidste gang 16.6.
17 -18.45 (Ulla) sidste gang 9.6.

Onsdag:

17-IIUO (Lisbeth) sid ste gang 17.6.

/8.30·20 (Pemille}lm 20.5, NYT
Step-arobicjor begyndere og fel øvede
Torsd ag:

18-19.30 (Hanne) NYT (sidste gang 19.6 .)

Fredag:

7· g. IS (Hamle) sidste gang 19.6.

-Øvrige hold er ophørt

I
-j

Klubbens traditionelle fødselsdagsfest
afholdes fredag d. 12. juni kJ. 19
Grundet broroningen over Storebælt
søndag d. l4.juni , der forventes at
sam le mange deltagere fra DSR, er
fød selsdagsfesten lavet om til
fredagsbar med grillmad.
Menu, pris m.v.: Se opslagstavlen

Fællestesl ~~

Der afho ldes fællesfest for

me d l ~mmerne

i alle roklubberne på Slrandvængcl

lørdag d. 4. juli
I skrivende stund, hvor bladet er på Vl!j til
trykken, foreligge r ikke yderl igere oplysninger om arrangeme ntet. Hold eje med

opslagstavlen.

,

c:>Måneskinstur
Fredag d. 12. juni kJ. 21

©
©

Vi modes på bådpladsen, sæller både og ror en lur ind i kana lerne
Vi holder ka(f~pause inde vcd G;:Immel Suand,.<;å tag e n kilmle kaffe med

hje mmrrra.
Kage p lejer også at hlive

POSlli\1

modtaget

tif'Uet er 1I1yrmalldt'". IWS\':H, al de r er lys på bJden!
Tage "l. en cykellygte eLlign. med som reserve, hvis
klubbens pe troleu ms lampe ~vigl er '.mde rvejs

©

Efter luren kan købes "arm :,uPJM' ml flu l u i klub ben.

Med venlil hi lsen MotJO ns ud val&er
· Redllkr'Ol\en kan l, lf0je, al en månesl.:lnsllllllbsorut er v;r,d at pr~ H-m du lU e nat V,Ete! med
p.i sådan ('n l u r er>dnu. sit "...00 op og oplev K"bf,nhavn s kanaler by "'gh!. [H; r "'r ikke all.d, al der er
fuldt blus po; manen, men del er ~llld ")~ellgt aU'gevel

Re nllrr'" Pi j:ru nd j f. il r.,<hdlod"esfet1tn e r nylttl lil frtdall, cl. 12., rJyuu mållrsk inSlurtn
(ormtnllig lil (reda!: d. S.• m ~ n der (ørelil:l:tr ingt" prll'~ i~ o ply~ningtr (or red .. k. ,onfn. Rtd.

Sa nkt Hans Aften
Tradilionen Iro spjs~r vi r'-lrSl grillmad og ror derefl er
til B elle~LJe og ser bål og ho rer musik .
Grille n tænd es k 1. 18. Du medbrInger selv kød og
køber ~alal og flute s i baren
For al vi kan holde sty r på, hvor mange de r skal købes
ind lil , s kal du tilmelde d ig på o p slags tav len.
Med venlig 1111u " M OllolIslldvo lger

DSR 's kajakudvalg tilbyder:

Langtur til Tåsinge
Ocr

p l an l ~gG<:S

en kajak langtur 24 7. - 26 7 til det sydt)Tlske øha".

nærm~re

besteml Hs'oge

Fordob,g t ~r der plan lagt mulighed for :

at ro rundt om Thurø (20 km)

•

besøge Tranekær Slot (Langeland)
gou rmetbes pisning på Valdema r S loL ti lbered! af Bjarne Smedegaard (DSR)

Vi 10r"<:I1!er a! OYt rnallr. i lell TransporttIden til n~inge
kun være god, 2 ,imer Yia Slorebælt5b.-oen V, regner
med al mcx!es i OSR 31 .7. Id ca 16 nled afgang k l. n .
T: lmeldinssfl'iSI og yderl igere oplysning.::r vil blive o~lået'

s~lIl1('

DSR.
Pris: Tr~n.~port e.l. 4$0. - "r. -jo. mad· og eampingudg i fl~r
Re~r"er

a llerede nu d.::nne weekend!

-.-kanintur til Sverige
100 km nord for Helsmgborg. ved OrkeIlJ,mga, har DSR en afldel, hylle. som \'j
bruger til sk iba!;t om vinieren. Fra lorda g de" 27. juni t,l S<lndag den 28 juni har "i
mulighed fo r il! låne hytler!.
Den er bel iggende i cn sko v. hvor vi kan lage nogle rash løbeture el le r traveture.
Turen er forbeholdt nye md lemmcr samt inSl ruktmn. mal( 20 pers
Møde om turen lorsd ag den I I juni 1..1. 20,00 i Konge"ærelse l
H<:r belal<:s luren. Pri ~n er endnu i\ke ra sl lagt. {Ca 500 kr,)

Jnptr ['nene"
Imlru!<JiumNx:he(

6

Nybegynder-langtur til Fredericia
Fra fredag den J. Juli III søndag den 5. Juli.
Vi har liicl lov III al lån<: FredencIa roklub.
Vi drager af sted fra K"bt:nha\ll1 kl J 7 00 ankomst ,ol I'redcricia ca. kl
19.15 . Herefter I:\år vi j by~ n ol!. ~roder en restaurant.

Lmda!; ror v i ind i Lille Bælt. Vi ror under broerne og ud Id FR 's
sorrunerhus II km Ir.! roklubben
Her spiser vi vo~e5 medbf~gle k lemmer. Pil hjel)1tu~en holder vi pau~ i Midde lfart roklub.
lørdag Jft e"I,;ii. v; ud i byen fo r at find e et goli! sted BI spi~
( anlednin{!.<,:n ar slagel \1\':.:1 Fndcri"a den 6 juli liI<!!) er der fcs l-wu,kcnd i Freder icia.
Sønd~g tager vi en lu r til Røjle Kli t på Frn, IlVi~ vejre t tillade r det I::II~r ~ rOr vi nord på mod Trdde

Næs.
Afgang relur fra FrederiC ia ca. kl. 16,00 søndag, med

anko m.~ l

i Kø ben h3vn ca , I g, 15

Vi har fae lle ... al komme]O pe rsoner , Turen er i r" rSle omga ng forbeho ld t nye fra i ar, samt
in struktører og langlufS$tyrrnænd . Hvis de r er plads kan a ndre også de lt age, [J~, med hojeste
medlem~nu mmer ko rnme r før st med .
Pr;~. "

bliver 'iOD kr, hvortil kommer

reSlauraIiOr\s~S('Ig

Mede om ture n afho ldes to rsdag den 1R juni k l 20.01) I KOR!lev~rel$('L Her skal d('. 500 kl beia ies

JesPi:f

fe/NIe"

In<l ft<klionschej

Instruktionsstatus maj 1998
Etter al have slart('1 90 nye Il>CCd kmm er g lide. Insl'u~lionen på SliMer, Vores IørdagsopS larl af")'e
llur væ~( en suce~~ . I nstrukliouS~larten VMer fra k IO II I 16. Dettel::i~er en gad Stiln på
inslruktiollSkurso::t .
Del s.ociale aspekt fungerer også godt, der er bedce tod til at sna kke med de nye og fortE IIe dem om
k lubben og dens vork!'. Da vi ikke kan have alle n~e i bassInel pA en ~olt1g, benyttes l iden t;1 al
formanden Inlroducerer DSR
Ingen lJlSlru kløre r har pa nuvz:rende l idspun kt VEret ude mere end en gang pr. allen
Instmktio nsche f<:R har kun hall Ormen (Ol teren) på ~a ndel..o n ga nS, h~or det brEndte p~
p~ instruktor siden er vi blevet væ:sentligl st yrke t. Vi har uddannet 17 nye l!l Slrukløre r. O~en i hH ~i
flet IO mstruklø<:er fra Alhus Studenter Ro klub saml en fr a Silktborg. "e tkommen lil jfr.
Ud ovec de 10 nye h.ibt:r jeg, al df gamle inSlruktøre l nu mier sig rrindrf Jaglfde, oS d~rmfd f3r
lyst til al inSlruere oftere.
Vi har nu l ~O s k fe~et op lil slart pil fo rs kellige 10rdag~ ind l il ultimoj:..n,_ Pil trods af, at de nye er
skr('vc! op l il lrlSlrw,,1,1)11 for to til tre ma,lede r side n. er der kun 4 lid af94, der e r lIdeblevet Hen.lI:!over
har v, JO pr.. ~enre],s le Do: har mel d~n besked, at de nHJligvis f",rst kan få ,n $lmkli on I 1999, h~i lk el
tilsyneladende lk..k.e afskrækket rel mange
Oc r o::r hge ledes glæd ~ l igt al se ~r flIQtiunsudvalger gør no~ e t "kli'1 for al holde pA de nye fra si dste
år Ca. 200 fra s oJ sle år ]w mel en invit~(;on pr . brev li l rotw lørdag den 1. maJ . Her ~ fkom 40.
Det er vo res mA lsæ ming. al de l tr bedre al holde på de gam k mcdJernrno:r end at skulle bruge
re~:SOl1æer på uddannelse af nye ,
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VCJrguderne hM hel!.havi~ O\;$å vzret med O~. U'\ch iJ nere nye og insuuktorer er all erede nu b !e~t
solskoldet i 1It1$iSltl

Allt firt It el forbeholdt ,nstfl,ktioncn p~ m.:lr,dage og o nsdage 1 oere k~n benyth'S afkl ubbe M
ovrri':e medlemmer dog I~~e mc lkm kl ] 7 t S og 17 45
Med

~lIb

om ct clldnu god t mstruktions.\r

Jtspt, Pel"s .."
'nllrula,onr, {)Chili

Instruktionsud\'algsmedlemme.osøges
r~t"rk'''''~udvaISe, lOfer bcr11.ilndmss,mess.8'I ~ pumperne, Der er derfor brus fo, flere nleu iclllJ1l<:r hL
Er du Ul~lrukl0r. og ha: dOJ Iysl " ! al de llage ,organ'<;';lIngc n af lnSlruktionen o ~ kan ·ndibcn .

udv~l (;e t

så henvend drg t,1 undertegnede og hm nærmere

Stifinderløbet 1998
D. 19. ail ril afholdles det i<:'ge stifinderlob. Ib hver1 ~r ananseru Df DSR med delugcl~ Itf løbere
Ila en lang r:.ekke onemefu.&.~ k l lJb""l Ilr hlev det "'bet I re & l~rull HeSn ved Hdsmaor.
Dene ars løb vat prltgct aflorvejr og en pa:n po nion sol. hvilket ,o bestem l medvirkede li l BI gur~
arran&emcnlel I il en god oplevelse 101 bide leilele
arTangoref

o,

Med godl 500 d~lIagelc ,de fol~kello&e kLasS(1 krlt Vef et sodant leb el stort forarbe,tde, 0t: DS-R's
orie m~flflg$se kl lOtl V<l.r I aktlOIl hek: ......«lendcn med ,,'ansemtlllel. foruden den mesen Iid. dcr
forud

VllI

b: lI gt ~ planl<t:gllU\g af løbsl>atlt:1 OSV

Et Slon onelllellngSI(Jb krævel ( vore d a~~ arl\'~ndellit; ~f mobiltelefoner. bærbar.:: pc 'e. oG and.t
iK'nk ram. og nøT lekntklell Ikke vII som den ska l, som det unlkrvqs skele . kommer
d~r nel V05 sved på pilJ1den hos aru.ngmune
h0ll~kllOl0 &,sk

Dcn eflerfolgcnde kon lro lltf lobernes ~ Or'l er dog stadiE en fu ldt manue l. visuel procn; m::n mon
j,. fOl der er l.tle om, .t Joberne skal ~( annc el !;Irel:~ ode~ort ind
poiternc som
bt"is for a l have lolxt korrd:l ")

der gr\r ma nSe

AlOIu!rn RIJ"ald
(I,mte" og LfM
Reime' holtfl Jfyr
pa foorrnes lider
(I _h )

8

.o'

J)SR's okonomiske ankerm'lnd runder et fest ligt hjørne

J0ha n Fry tJe nd a hl. k;,~".;"", IlSI{ og ~kretler
i Oricm enngssckl ior\o:t\, <,;1;;0 be skedeR rnarld

"da iH ;;

liJ,:t v~d

om ball

~~~I

,,»crvicwn',

an ledrung ar. at Mil bhvCl 50 år den 21 . Juni
Han må dog bclc;; on!>Om en af de n"R'erc,

der Ilo, en rOr.l ~ CI VllI sit friv,lh~c ar bejde l
klubben. Del ()mr~lI e r I !;ennemsrut ca 12
orner.; ulø nnet arbejde pr. uge og !xs,;v bl.a
a[I.:"k!<.enets daslise regnskab, er løbende
jilTsyning af statistikker li! bc~I)TCI~n og ~or·
rcspondar.ce vedmrendc Rcc'~ lellat, for blot
al nEVne nogle ~ f de 0pSJ.'er, klubbe n er !J.
afhær\l,:ig afbli.'cr udf"n

n1<d . II dot nyc både (z,dt!:I> ygGcs "o: ~IlIc> 111
,idlghc-d
Som \..wlOs\lm hU$kcr }Cg, at J"kf,O kOSI.:rnc
havde cn dcltlselsc pI. '"~ 2S mcru\C~h "
h",lket cr IM.rm.chg t i d.lI, hvu ' Jul~&oko st~"
ransc,(, sonllTWdeslc d Ol: f~st!oll ' ~.oJdep u l\k l
fO<" hufldr<:dc,"s mc: 'Ulcsk~r.

ar

HVOIII,.,., }/a.'lfde di' hclt og hvod Y(Jr du

mal op/(1gn af I "mt {e,-su

mtdl~m~6~"

Jeg b l e~ rrn: .:I lem ~ 1<)75. n\en S;O'" nok "ar

de l or renlc,ingslob i "("Jlers lag Otl b~" min
indgan[!,svinkel , Rokl1,lbben. 1..:1 JXI' år senere
va r uti"; tClc, ne pol "andel IlhJ;~vcl si fnsl·
ende. si jeg IP\.; !.Corlobl III "rr ~ S Ol; ~uppede
ral el, il )'! INuldsrt:1 og $Culle<rel I dag tr de,
længere Ime llem te!:

våde elemenl Dc.!

Oe"rger m" OYen på de!

p"nurrl orlC nlerUlg$I..,..
bene oS deres orSlrnS(rong. der :")'\..ker , miS
Cl

fysi~k .

H'"fld haj/u du dig wd..u~ ol" )t"r I,'lxlgt pil
du oW"lO (Jrs DSR mcd/cmsw/) ogFem lil i
d{)g ~

r midten afha l "lje rd~ r ne var DSR, med <a.
300 medlel'!\lTle r OS en oms.:r: lnonS p~ CA.
700.000 kJ ,en rel81"'1 hlle klul:>. Med el
medle mslal. der i de $eI\l'!SI C år ha, sUlbirisc'CI
s ig på ea. I 000 ogen a~l uc l omsætnllll: pi
ca ) mt ll b, kan DSR. rilLadc sig en rzlke
goder oS S",,"cm.il, de neSle a f os vist kun
dro mte om denga ng Tldlogue var del f e~s
1!(Cl! op ril det enkelte medlc-m~ U\IlIallv. h"is
kokkeoc:! fungerede: og der ble" lavet mad.
Vore d.1ges k.okk enordnlng er mtStl 3tlfakli".
men også v'gt is. for alI111,a;kl<e me<llenU1ter ne
oS danne en ramme (o r d(l j,OClak: liv i k I\lbbel'. Llseledcs er de t konso lidcKdc bådværft
et akti". S;>n'I v, allerede nu. men cndl1ll mere
fremover kOff1mC'1 til at nyd( godt af lla kl

Joh(m Flydend(JM (/010 LO)

DSR
ogS,,"

Don mort J/OTSlt rokluh. mrn tr tltl
dM bidJ/I! }

tF

Uden samme nl lglUllC "wrtgl ,nener )rg. al
D$R såvel $portsloSI SOn) soeilllt ha, eo rlt ~ 1e
eneståo!n.de " Ibtto til SUle medlemmer, h",lkct
,"~nge rC';uftattr da oøså ~tdntr ont (Jo han
F'y<lendahl modte således, Sin Ild SUl kone
Dir g ittc i D SR Red.) r or miS al se er del powivt. al tn lereSSCn for al !JI.ldanne sis l il bl a
instru ktor fo n »at e, så hilj, som deo C l De n
tf ivill l~e [nd"al s e, ahid slædd is, men også

,

nud,'C-.d lgt for klubbens konlUlUIlCI Dc, Ar
(a 220 kalll llC' slal JO uddanl'lC:S, moh"'Crcs
o\:. 50(1311 forawcs fOl som helhed.tl (!,lIllY
deltage log gIEde s'g ved lo~pone n Jrg Iror
de fk5l.e s.rnlr VI I k",utrre på , ~I gnonden 1,1.1t
de kommel !>.er Cl for ~ I ~I;r:de~ og ITI'o'l:' ,el
gensidigt sarn ..."", .

.......

Fodscla ren G, vrr dene sidste trut med el slimt
i " jet vc l vldrnde om. h...Jd der d u vcr ,·""I1.CI
Pludsrlil: scr han dOI: pl uret og ~I:cr h.1!1 m5
løbe - de'lflt glnt t.lkc III onenle:lnj;$I.' bmtn f0/01 ""afl(kn generatIOn," Fryden!.l ahl (I
på ballCn p~ Bag~ "t.d So Og fll ha. !>Zo·
\Iltncn "" luv.!t ~In ~n .t \3ge sig af r i par Ir
de prak" I ~ e

\UlS

Brændenældesuppe og kalveschnitzler
- USR's langturs-menubog klar
Som IangIUI$roe. kend cl man probleme" 31 dele'I' E rl dl
finde pa nye mad -Idee r l i l en l;ilnglul. La nglUJsmad 1111ler tn
rzlo:..ke h .av ~~n:nende holdb.ath<:d. den skal væTe rt" b uvt lel

(lI: hUfl ig al

la~c

pI!

'"""'~.
Menubog

Tra~la-udstyrcl llw

For al give langtur sfolk ct nye Idetr lil de kuhn~ ri s k c
udfolcklser på langtu rene har YVOII Llmise /wu", samlet..:n
lan g rrkkc opsklltler . der egner SIS til mad pd d isse lure.
Som OvtrWlften srger. spænder o pskr ifl crrh': så vidl so m fr~
jor"l'IdtnaftksupfW SOr:l lil Jillft"C'.~chnidu med DppdslII .WUU, 5.io bade de, der er lil pr imilive lore og de. der hælder
mere l il det luksospr~ede, ka n lind.: egnede re Mer
eo"en indeholde r de rudove r mangt des.sl'n · idcer. s.å der er
"'(I",i tænk,
la nglursro<: r""'~ ~e rand.

ra

BOllen vil

gi~elvis bidrage lil k,reø l ivitelen vedrørende nad lavningen

for at bogen kan

hold~

på sommerens langture

til strallodse rne på en lanG lur er den lavet i e t an tal plastlc· larnllle rede

oek ~mplarc.
H~ ,s IAngtur$.oercc I a1'l<J,e khrbbe, er
111 Yvon llods.dlOu w p3l lf 31 2) 70

",rer~'cde I

al

trh~ccr~

9O ell eltl ll!1n~tufsroc!>.ef

_ En sirdnn SI/1m/IO" Jion IIfldgo! vtd brog af DSR 'l mfllllbog l

'0

bogen, kan de r .t(les hen~endelS(
Jens Reime •. 133 9 1 8997\

Nyt fra formanden
A .'ets udendørsakti\'iteter blomsler, og de nye medlemmer' ha r fået
godt fat
Sæ30~1l har nu "aer~t , gang et par månede r, og aktivIteten blomwcr. Nye med le mmer Strømmer t; i
med en hastighed, der ~iorde. at vi allerede i aprilm[mc SIOp~ for mcd\ems t "~Jngen ",dt,] videre
Der er lItd til [lU optaget 220 nye medlemmer, hvi lht spænder vores in,t rukt'ou'sKapac.;tel'oI
g:ænscn. Om vi kan lukke op 'gen lid t senere p~ S<e,onen, vil ~I lII.l,de re, når den furs te "Il1Strukl 'onspukke!" er overSl~el IndIII videre op bygi,:er vi en ven te liste ove, dem, der ønsker al blive
medlemmer

D ffR~s

generalforsamling

Som nog le af Jer ~i l have h",,,, har Dansk Foren'rlE for Rospol1, DFtR i dene forår alhQldr en
ekstrilOrdinaer gMera!fors.lmling p~ grund af, at hovedbestyrelsen UJld lod al genopSlilIe, efter at
nogle af de ns forslag ~;J;e blev vedtagel
Jeg .' tI

h~ r

forJoge kort at fortælle, hvad

d~r

skete

Pil de~ ord inære generalforsamling blev si ol iet to forslag Id lov<J:ndrmger. B~gge gik ud på at
" slanke" hovedbes tyrel sen. Det ene fors lag V3r at :;(skJffe posten som næstformand med atlSVar fo r
internation.1le an liggender. Del andet var al 3fskaffe kredsformændene.> pladser i hovedlxst}Telse n
Alt , alt en "slankning" med 7 personer. Egentlig en gansk~ liltalende tanke_
Vor miere sse i forslagene gik prlJT,ært p~ del første . Vi er som d~n største bproniog,k lu b meget
interesserede i, at de internationale relalioner varetages Ixdsl mu li gt. Den nl,"<eren.Je ~styrelsc l'I3r
gjort det ganske godl, uden at polien har V3:ret besal do:t sidste !\r, men VI følte os ikke overbeviste
om, at dette ville være lilf3:1det .'ed eventuelle udskiftninger i ledeben , hvo rfor DSR :;arroTlen med
andr ... ka pron.in&sklubber stemte imod. Fo~sbget f~ldl. Dene skyldt es, at de regler, der er fOl
lovæoortnge r, er meget restriktive , mere end en udbredt mods taoo mod fo rslaget.
Det andet forSlag om "slankningen" raldt også på grund af afstemningsreglerr~, og en modstand
p'un<trt fra Sjællandskredsen 0& F~nskredst,., Delte ['jorde , al hovedbestyrelsen~ medlemmer
valgte al trække dere~ kandidatur - og DFffi stod I~d en hovedlxstytelse beSlående af de (,
kJedsforma::nd, h~oraf et par Stillinger rent faktisk var ubesatte ,

På d,ngentells opfordring indvi lgede de 'l hidtidige hovedbe,tjTel,e i at fungere ind l il e n
ekstraordinær generalforsaml ing kunne indkaldes. PU denne bl ev før,te forslag lil behand ling e n
ær>dring af afSl e mningsregl eme , S<1lede, at de faklisk kom li l al ligne dem , vi hat i DSR , El
fornuftigt fors lag, men eiler min mening fremsa t på et forken l idspuI\kt . Men gerle,alforsamli.ngen
gav det re~ohat hovedbestyTelsen øn,hde_ Der blev indføjet en lovfæstning af det mternationale
arbejde som en del af lormal\den, ansvar, hvilk et egentlig var, hvad VI (mskede
Vi har igen en hovedbestytelse _ Men jeg synes at forwbet stiller nogle alvorlige spørgsmål til den
form. hvorunder DFfR ledes. Skal v i fremover opleve, at den siddende hovedbeslytelse efter
lorgodtr.efindende og uden vaIsel kan gøre sine lorsl3g til kab;netSSp0rgsm~l, og $.'; blol spi lde
klubbernes lid og penge på al rr.øde op til ekstraordlIlære generalforsamlinger indtil den Ih sin
vilje~

Jeg håber. al dette har værd en enlig svale, og al den til ertlwer (id siddende hovedbestyrelse vil vise
DFfR's twerste myndighed, gtneral[orsamlingtn, derl respekt, der bw-de "l!:rt en natu:lig tmg.
Jeg Iror, al begivenhederne i foråret vil m,1ne til eftertanke rundt om i klubberne . Som en nalur/is
k01\seb'ens bor der sænes en revis ion af Ol' fR's lo~e i sang, Del er fo rstemmende at se forbundet

II

bragt i en situatIon. hvor enhver, der havde haft lysI lil LI! rejse sig for at åbne et vmdue. kunne være
blever valgt til ilt repræsentere os over for omverdenen. Den slags valghandlinger kan normalt ffi en
til al trække på smilebåndet, når man hører om dem i forsamlinger, hvor "Iederposterne" ikke er
specielt eftertragtede. Men mit smil sttvner, når den slags ~ker l vorC~ forbund. Det ville vært
deJI igt om begreber som ansvarsfølelse, medlemsdemokrati og respekt for hinandens meninger igen
ville vinde indpas

Båd reserva tion
D~r har fra t id t il anden været rejst spørgsmå I om mul ighe:d en for at reservere både t iI specielle
formål. Denne mulighed ekSISterer - for bestyrelsen - oG. bruges bl.a. til at sikre at instruktion,
MOTION+ og, andre arrangementer kan løbe planrnæSSlgt af stabelen.

Når nogle, eller alle, både er reserveret til et bestemt Ildspunkt, skal bådene være hjemme pa dette
tidspunkt Udnyttes de tkke lil det formål, hvo(1i[ de er reserverede, kan de benyttes af andre ca. et
k varttr efter reservat ionsl ldspu oktet.

Står man og vil ud at ro i r~serveret materiel uden al deltage i det planlagte arrangement, er
Fre mgangslJ1~den den, al man ~pørgcr d~n arrangementsa nsvarltge og rener sig efter delVles
a fgørelse, og lkke. so m v i har oplevet i enke It ti l fælde, over fuser denne og s~ bare går på vandet. En
~ådan opførsel er uacceptabel og vi] ikke blive accepteret.

Renovering af motions rummet
MOIionsrummet står forhåbent lig foran renovering, Tegningerne tll det nye motionsrum er k lar, og
der er ved at blive lndhentet tilbud. Sideløbende med delte arbejdes der me{j fmansieringen, som vi
h..\ber (alder på plads.
Planen er stadig. at det nye motionsrum står klar til brug ved vintersæsonens start.

DSR på Internettet!
lntemel1et er blevet en populær måde at meddele sig III omverdenen på. Vi omgås også med planer
om at t] opbygge! vores egen hjemmeside på netler Vi er foreløbig så langt, at vi forsøger at få
reserveret navnet ~w <.Isr-onIi ne.
Nu er et sadant system ikke noget, der Ia.ver sig selv. Vi har kontakt til personer. der er interesserede
\ al opbygge hjemmesiden. men vil meget g.erne i kontakt med flere medlemmer, der har erfaring
med s.ådant. Konlakt venligst mig, s.åledes al vi kan komme i gang.

Henning
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Lidt korrektion og fortsættelse om "tradition"
[ forrige nummer skrev Bjarne Smedegaard om bådeværft, både med mere. Desværre indeholdt
indlægget et par unøjagtigheder, som stødte mit øje og måske og~å andres.
Den nye båd, der er under bygning, er en 7 bords fire-<1res inngger Den bliver bygget over gamle
DSR-skabeloner i stil med Viking Det bltver en hurtig motionsbåd og kan ikke bruge~ til langture.
Det er ikke en 4X+.
Betegnelserne 4X+, 4X-, 4+,4-, 2+, 2-, 2X og 1X bruges fortrinsvis om outriggere/kapronmgsbå..de.
Tallet står tor antallet af roere, "T" er en båd med styrmand og - en båd uden styrmand. X angiver, at
det er en scullerbåd, det vi! sige hver roer har to irer, sculIs = smiil årer. N~r der Ikke er noget X, har
hver roer en åre
Scullerbadene er såkdes dobbeltfirer (j SVerige en firersculler) med og uden styrmand 4X+ og 4X-,
dobbeltsculler 2X og singlesculler lX, mens en-åres både er otter med styrmand 8+, firer med og
uden 4-.;- o~ 4-, toer med og uden styrma.nd 2+ og 2Endel!g har Vl halvouLriggede bade kaldet gfgbåde og de ka.n betegnes på tilsvarende måder f.ex .
gig 8..,.. (Ormen), gig 4-:- (Olsen og Odin), gig 4X+ (Mjolner) og gig 2X'" (Jucunde og Svane),
Nlclas er Ikke pensionerer bådebygger. Han er vant til større forhold, selv kalder han sig måske for
sk I bsbygger. T virkelig heden er han sk ibsbygningsmgeniør, Jeg tror Lkke, han nogen sinde hat
bygget noget, der minder om det, vi forstår ved en bAd At han har forstand på bade og kan hjælpe
Kim med mange gode råd, er en anden sag.

Mange af DSRs bade er gamle, og man kunne tf o, at J\Jcunde er den ældste. Dette er nu ikke
tilfældet. Efter branden i 1936 blev der bygget mange både, blandt andet Ormen og Olsen i 1937. J
1944 købte klubben en gigfl.rer af Næstved, det er den nuværende Odm. og den er også bygget i
DSR.

høj på bJdeværftet. r ! 942 blev der bygget 20 bilde på værftet og i J 943 2S
både, men så begyndte det at kIlibe med mahogniiræ, så de sidste 5 blev byggel af kalmarlYr og
lærketræ

ProduktiViteten var

Når man kIgger i de gamle bøger, finder man ogsa gamle kendinge blandt kap romng5bMe. Minerva
2X er stadig i god stand. Del var den ogsa i 1936; men de gamle ottere "Slue boy" og "Ca-ira" er
kun tilbage i minderne.
Om bådeværfter nævnes Henry Larsen i Køge, Henry er kendt over det ganske land og ogs~ i Norge
og Sverige. leg tror ikke, ban nogen smde har bygget en inrigger, men han har bygget en masse
fremragende kaprorungsbade. Til DSR har han således bygget 2 ottere Sleipner og den (ør.c;le Leo,
som desværre forliste pa Maribo Sø, en 4X- Aslaug, en 4+ Pol lux og adskillige mindre bade som
f.eks. Urd, Chcisco, My og La mbda.
[ DSRs nye bJd er der Ik.ke meget dansk træ. l kke en gang spanIerne a f asket ræ er dansk træ, men
kommer fra Canada. Dansk ask er ikke regelmæssigt no~

Pmocch1o/Mogens Houl

l}

Strategi for materiellet
I sid$tc nummer afhladet har bocstyrehen tremlagl en Si:\m!el strategi for OSR l de kommende år.
Sagt med cn s~t ning, hand ler st rategien om al gi Ve gode roople velseT. Det ~l dier k.rav tIl k V;;J htetcn
a f voreS materie l.

Men hvad er \..:valitet? Det er vel de fæneste, der er vilde efter en båd, som er læk. men det er også
klar!. at fx !clngtufsroerc og motion+ har forskellige behov. og derfor ogs3 en for~kellig holdning lil,
hvad godt materiel er. Det gælder med andre ord om :lt opbygge en bevidsthed omknng det
materiel, som er forudsætnlJ1gen for enhver roopleve lsc'

Bevidslhed
Det er vigtigt, at alle ved ~ meget om badene, at vi undgår at de bliver skadet. En bevidsthed om
materiellet bør også føre til, at flere medlemmer kan forholde sig til. hvad der skal til fur al gøre
d<irlige både gode. Ofte er der nemlig tale om mindre justeringer mv., som enhver stY"mand skal
kunne foretage

Som et skridt pa vejen mod denne bevidsthed vil der blive arrangeret flere kurser og temaaftener,
som omhand!~r lorskelligc: emner omkring materiellet. Hertil korruner, at alle kommende slyrmænd
skal have et kursus j grundlæggende materielkendskab

Ressourcer
Inlet er muligt uden arbejdskraft~ Derfor er del uundgåeligt, at stille sig det spørgsmål, om et vist
omfang a r vedligeholdclsesakl ivitel bor være obligatorisk, da vedligeholdelse [il ~Y'- -:nde og siust er

vores fælles ansvar Nar vi ikke va tgl den løsning, hænger det bl. a sanunen med, at ved Iigeho ldelsesak t i viltter kræver k va Idj~rel styr ing. Det er derfor vigt igl, at der er en balance mc Ilem antaU;!t
a f kvali ficerede ., materielakt ivister" og antallet af de hagen;, som (end nu) ikke hor kendsk ab t i I bådvedligeholdelse.
Løsningen er blevet, at aJle kaniner og styrmandsaspiranter skal deltage i vmtervedllgeholdelsen af
badene, fx i form afen Slib'y $unday_ Man kan m~ske mene, at det er url!tfærdi~t, ar det kun er
obligatorisk for nogle, men tanken er, al på længere sigt har alle mlfldst en gang prøveL at deltage i
vedligeholdelsen af maleriellet. Håbet er ikke alene at f{; mere ra arbejdskrafr, men også at opbygge
et hedre kendskab I il bådvedligeholde Ise, og af den vej at mol ivere så mange som mu Iigt af de nye
medlemmer til a1 interessere sig for materiellet.
Den nye arbejdspligt kan derfor klin aftjenes i bådhallen og ikke ved at lave andet frivilligt arbejde.

for at den

flYC arbejdsordmng kan fungere er det heIL afgørende, at den bakkes op af gamle medlemme r, SOm har kendskab t i I malcr ic'let Det tr dem, som kan foret age den he It nødvend ige op læring og styring. Derfor er det ekstremt vigtigt, at der er frivillige, som vi! bIdrage og være med til al
gøre bildene bedre.

Søren fArsen
mutene(!orva/ler
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Ro-lig påske i Schweiz
{J/Cille Mogensen

Et opslag pa opslagstavlen en mørk vinteraften, lokkede mig på min første tur arrilllgeret af
motions- og turudvalget under DFIR. Tilbudet lød på roning p~ den smukke Vlerwaldslallersee. der
omgivet af bjerge ligger næsten midt i Schweiz.
Det viste sig hurtigt, at vi faktisk var 5 roere fra DSR, der var lokket af tilbudet. Udgilllgspunktet for
turen var Kolding Banegård, hvor vi onsdag aften før skærtorsdag blev hentet af en bus.
De 12 inriggere, som vi medbragte fra Danmark, var sendt i forvejen på 2 trailere.
Det var ildt spændende at se, hvem de alle andre var. Umiddelbart fik jeg det indtryk, at alle næsten
kendte hinanden og havde været fast inventar på den slags ture i mange år. Det viste sig hurtigt, at
det ikke holdt stile Der var en del andre der havde deres debut og selvom en del af deltagerne
kendte hinanden i forvejen, var der meget hurtigt en utrolig god stemning og åbenhed.
Fra Koldmg Banegård gik det aftenen og natten ned gennem Tyskland. Det var næsten ligesom at
være på chartertur. Der blev vist video, der kunne købes øl og vand og bussen blev under en af
obligatoriske tissepauser omdanne1 til sove bus, og om morgenen var der gør-det-selv-morgenmad.
Torsdag middag ankom vi til en roklub i Luzem, hvor vores schweziske vær1er havde sørget for at
vi fIk udleveret hver sin madpakke inden eftermiddagens rotur.
Vandet var spejlblankt og luften var næsten 20 grader - det var helt forår og der var utroligt smukt.
Turledelsen havde satte hver dag
at kende på.

b~dhold

på tværs af k lub, køn og alder. En fm måde at lære andre

Distancen var 20 kilometer ind forbi Luzern og ud til Kussnacht, hvor det kolde gys ventedelandgang for åben kyst. Vandet var f --- koldt - men vi mærkede det næsten ikke for fudderne var
følelsesløse næsten med det samme og søgte mod alle verdenshjørner for at komme væk fra det
kolde vand. Det viste sig. at bådene blev lagt op i strandbadet.
Bussen ho Id t og ventede på os - ren luksus.
Vi blev kørt til vores "hotel", der viste sig at være en militærskole (uden soldater). Der var
sovesale. bad samt spisesal og køkken Vi boede det samme sted under hele turen og blev kørt rundt
i bussen, så i modsætning til en traditionel langtur, hvor jeg nogle gange efter et par dag føler mig
som et pak-æsel. fordi man slæber bagage og telte ind og ud af bådene, var det den rene luksus.
At sove på en sovesal med 20 mennesker er en udfordringer for ens sovehjene. Der er mange måder
at snorke på. Så for nogen af deltagerne blev ørepropperne ligeså vigtige som tandbørsten.
Vores schweiziske venner havde lavet aftensmad tilos. Det var dejligt bare at kunne sætte sig til
bordet. Vi blev de efterfølgende dage inddelt i madhold, sådan at vi alle skulle lave mad en dagretfærdig og demokratisk og dejligt, fordi vi så havde fri alle de andre dage.
Fredag morgen var det op kJ. 7.00 . Rodistancen hed 38 km med mulighed for at ro 12 ekstra ind i en
tilstødende sø. Dagen startede i solskin og endnu mere fladt vand end dagen før. Det var som at ro i
et modeljernbanelandskab eller midt i det smukkeste postkor1.
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Nogen gange er verden altsa lille - midt på søen mødte vi en dansker i en motorbåd!, der lige ville
høre. hvor vi kom fra. Han boede i nærheden og ville lige hilse på. Han kunne anbefale et hotel,
hvor det var muligt at drikke øl.
Efter frokost blev det darligt vejr. Det begyndte at regne, og vinden kom hele tiden fra skiftende
retning - det var tenunelig træls. Da vi langt om længe nåede frem til dagens mål - Ermetburgen og
endnu en landgang for ~ben kyst - var vi godt trætte og vilde. Overraskelsen var derfor stor, da vi
blev mødt af 5·6 af de andre, der tålmodigt ventede i regnen og hjalp til at bære lYdden op og i det
hele taget ydede moralsk opbakning Jeg har sjældent været s~ glad for at se en bus.
Efterfølgende gjorde et varmt bad og en ga!nmel dansk underværker på

~

kolde tæer

Aftenen blev igen trlbragt med god mad og rødvlnsdrikning og snak med roere fra de andre klubber.
Det er sjovt at høre, at der findes andre m~der at gøre tingene på, og at det frivillige mitiativ er
meget udbygget i andre klubber De andre klubber virker knap s~ bureaukratiske som DSR.
Lørdag morgen var vi oppe kl. 5.30. Dajeg stod op tænkte jeg p~, hvad det gjorde, at jeg helt
frivilligt på en påskelørdag næsten springer ud afsengen for at komme til at ro 25 km. Svaret fik jeg
hw-tigt: Høj solskin og nyfalden sne på alle bjergetoppe og bakker. der glimtede som dian1anter i
solsk innet. Det var tmens smukkeste dag.
Det var også fØrste gang, at jeg oplevede en overiset inrigger. Luften var 6 grader og jeg tør næsten
ikke tænke. hvor koldt vandet var - men de kolde tæer var hurtigt glemt.
Vi blev jaget ud afsengene sil tidligt, fordi schweizerne fortalte. at omkring kl. 11.00 ville vinden
blæse op fra bjergene, og så er det livsfarligt at ro. Det begyndte også at blæse efter at vi var naet
ITem - men slet ikke med den stYTke jeg havde forventet. Det er dog i den forbindelse vigtigt at
bemærke, at schweizernes normale b~de er outriggere, der ikke kan tiile ret meget blæst. De kender
slet ikke de yderst sødygtige "badekar" vi ror i.
Målet for turen den lokale roklub i Fluelen. De havde inviteret på frokost. Pastaret med æblemos.
En lokal ret, der smagte forbavsende godt. sammensætningen taget j betragtning. En gammel bonde.
der var som taget ud af Heidibøgerne. kom og underholdt os med musik på alpehorn. Det har en ret
interessant lyd. Eftermiddagen bød derefter på ca. I S km vandretur.
Lørdag aften bød igen på hyggeligt samvær og en del rødvin. Lørdag aften blev vi også det stillet
vanskelige spørgsmål. om vi ville ro 25 km eller 38 km om søndagen. Efter moden overvejelse
besluttede jeg mig for den lange tur i overbevisning om, at solen ville skinne.
Søndag morgen vågnede vi op til regnvejr og blæst. Vi var nogle stykker. der hurtigt blev enige om.
at turIedeisen nok var flinke og sagde, at vi ikke behøvede at ro i det slemme vejr. Vi var blevet så
forvænte med bus og luksus. så vi mente da nok, at båden bare kunne blive hentet af trailerne ude i
Fluelen og så kunne vi være turister i Luzern; men nej, der var ingen kære mor. og det var set i
bakspejlet forståeligt nok. Så vi trak i regntøjet og drog afsted. Efter I \1', times roning i regn blev det
tørvejr. og vi endte faktisk med både at komme til at ro i både sol og lidt snevejr.
Inden afgangen fra Luzern tilbage til "hotellet". var der lige tid til at kigge lidt på de gamle træbroer
i Luzern og for nogle af de øvrige deltagere også tid til at fil købt det uundværlige klistermærke til
rospanden. J andre klubber har rigtige langtmsroere en plasticspand, der bruges til at sidde på og til
at ophevare alverdens mærkelige ting og sager, som man ikke kan undvære. Jeg må indrømme, at
jeg er begyndt at overveje at anskaffe en spand! Den har visse fordele.
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SOIldas all en '111 de r .Ifga ng morl Danmark - men Ind en afgdngen skulle "hotellet" gorc$ rent
Re nsøringen bod på ne t elleste kullun3mmcnSl OO mellem o~ og $Ch we:umc. ~h""cl.UtrlU
rellS"rin~van"n sloS uo; lys luc . De ha vde hen lo m, al del VM de modne kvmdcr, d er worde rcnl'
d1'l h~r vi yngre k I'inder åbe nba rt UJ:(' fo rSl ann på De modne kvin& r kb red e rengørrnge n af
sovf'.sa l m m \ rl UG. K"IJct.ncl voldre \II gcng æld utrolige proble meT UllIllige san!:e eller al ~I
!Ink (zrd r8g,;on Cl ~fSf1l1, Iroerle ~". kunne YI begynde forfra - der leve<k Ikke op lil de "always
ulrr .. " hårde sch~lZislcc ~ v~lile r skuv Sl)rdes var der flcre a f os. tlc.r fOflod Sch~iz med ~Iagl c
tmsmodc rd,,,, ,,vne
En 3J1derltdes mAde Blla j;e p.\ la nglur pA.. tier abso lUI klin anbefales, va , afsluttet.

Oversigt OVt'r V/e, ""'oldS/allerSl1ef!

"

Kredsarrangementer:
-Køben havn skredsen tilbyder sæsonen igelUlem en række arrangementer,
hvoraf en del nævnes herunder. Næ rmere oplysninger om de en kel te

arrangementer kan du fa hos den rochef, der hM området.

Anenkaproning på Bagsværd So for alle roere, unge som gamir.
kaniner, motionister og kaproere.
Tidspunkt:

3. j uni og I. juli kr. 18.

Se Øresundsbroen d. 6. juni (RokluhM" Øresund arrangerer)

Lagkageaflen i Gefion d. 9. juni
ti Imeld ing til dette traditionsrige og

hyggelige arrangement se-nesl d. 2.6.

Langdistancemotionskaproning i Hellerup
d. 13. juni
SAS OUlrigger Rcgana 13. juni (for motiolls kapl'"ocre)

IO km mOfionsroning afholdes IO. juni (SAS). 25. juni (Hellerup
Dameroklub). 6. juli (SA S) og 2J. juli (Hellerup Dameroklub)

~

-

.

-

-

~

Rykkere: En del medlemmer har fejlagt igt pga. påsken (der har

bevirket en fors inket regi strering afbetaling) fået tilsendt en rykk er fo r
april kvartal. Med lemmerne bedes se bon fra rykkeren, ligesom
rykkergebyret \'il hll ve.-modregnet
ved næste betaling.
.__ ._ - --

"

I

j

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er lørdag d. 6. juni 19'98
Redaktion, Lars Bundesen (ansv), Lllndlo fl.egIlde 96, 3. t v , 2200 Kbn N, 'il' 3S 82 14 J 8,
Peder Juni Madsen, Bjarne Smcdcgaard, Klaus Svendsen og Eyvind Nygaard
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Offseta, 491 J Horslunde

Oplag: 1500 SI k

Danske S'udenters Roklub, Straudvænget 55, 2100 København

ø

Postgiro 50034 66
TIE. (køkken og kontor): 3929 63 26
Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og båd hal): 39 18 58 II

--Formnnd:

HenJlJng Rasmussen
NormasvcJ J 4
2000 Fredenksberg

W 16464767
Ka pron ingschef:
Jokum Pou Iscn
(/)slcrbrogade 113, 7.
2 100 K.øbcnha Vll ø
W 39293856
Lao g I urs r(lC hef:
Jens Reimer

GammellOftsgade 6
1155 København K
W1391R997
Husforvalter:
Mogens l1aut

Strand vænget 55
2100 Københa vn
'il' 39298499

ø

K9ssercr:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Vtrum
W 4585 8605

Sc:kretær:

rnst ru kt ion HOC hef:

M ol io nsroch er:
Carsten Rudolph
80rgbjergvej 58, \.th.
2450 København S
'il 33 25 63 37

Jesper Petersen

Brøndkærvej 15, 2.1h
2500 Valby
W 36 170101
Kajakrochef:
Dm1ne Bal1c:b
Hjelmsgade 2, 2.lv.
2100 København 0
W 39274882
Kagernester-:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
'a' 35368& OS

Thomas Krumholt
Strandvængd 55
21 00 København ø
1i' 39 27 22 74

Materiel fo rYa Ile r:
Søren La rsen
Dnlslrøgel 85, 2. mf.
2860 Soborg

W11677443
K on t ingen t ka.sse rer!
Kun skrii'thge
he nye nd e b,er:
DSR, Sllandvængel 55,
2 f 00 Køberthavn ø

Konlaktpcrs(ln MOlion+ :
l.ars B. Kristl.:nscn

'il 31 42 R4 56

ORJENTERI NGSSEKTION EN
Formand:
Ron<lld Clausen
Engelsborgve) 44

2800 Lyngby
l~ 45 88 5886

KaHercr:

Sekretær:

N,s C J. Schmidt

Johan Frydendahl

Hvedevej 14 st.

Engbakken 27
28.10 Virum
V 45 85 8605

2700 Brønshøj

W 31 284871
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Orienteringsløb 1998
Da to

LØM f)'pe

SI""

Arr ancor

09.06

By l0b

Kbh indre by

Lyngby OK

1707

Sjæl!. J-dages

TisvildeHcgll

Farum OK

18.07,

Sj..:l!. 3·dlge~

S~,

Dyrehave

Farum OK

19.07

Sja:!!.

G"b,lov Må. um

Farum OK

2308

B

G"bskov Syd

Søllerød OK

J·da&~

Tilme lding: Johan Frydendahl

Ilf)8 176252 (arb.) 45 85 86 OS (pri".) (14 dage før)

Slifmderløbel. Glimt/ra md/-områdel ÅrelS løb samlede god' 500defragerc. Læs mere inde i
blader
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
.4 kademlsk & Polyteknisk Roklub
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Roere fra DSR og mange andre k/ub'Jer def/og i Storebælrsbroens indvielse d. /4,
juni. Braro"'ing var der meget af, mm kraftig l'indfDrhindrede Icrydsning alnele
:;/IJrebæfl.
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26
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INDMELDELSE: sker ve<:! at udfylde og Indbetale IIldmeldelses~Jlfokort Dette forefindes
bådehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.

pa

kontorets dør i

KONTINGENT; opkræves kvarialsviS1 forud via giro Ved overskridelse af betalingsfrist palægges et gebyr
på 25 kr pr rykker Hw, rykker krydser forSInkel Indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret vl1 blive
opkrævet det følgende kvanal KontJngenlet er 450 kr pr kvanal
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1n og 1110 og skal være OSR I hænde med mindsl 3 dages
varsel Gyldig udrneldelse foretages ved at Indbetale el girokon på nøJaghg kr 3.00 li! DSR's girokonto nr
500 :l4 66 !'.Ømt ved at anføre 'udmeldelse'", navn og adresse pil den del af girokortet. som posthuset
beholder (beI31Ingsdelen) GHokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet retlidlgt sted 09 man
bør i egen Interesse gemme gtrokvlttenngen Kontingenlopkrævningskonel1e kan Ikke anvendes til udmeldelse. idet meddelelser Ikke kan anføres pa disse.
OBS tiKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kOfllingenrpligtlg indtil
gyldig udmeldelse har fundet sled, uanset om DSR's faciliteter og aktIViteter b€nytles EksklUSion VII først
tinde sted ved en restance svarende III y, - 1 års konllngenl og restancen VII om nødvendigt blive mddragel
ved InGasso Alle omkcstnmger i forbindelse hermed betales af skyldneren

~Slden' foto' Lars Bundesen
2

·

"-

D~lo

Begive nh ed

3.-5.7.

KJl nill langlur til Frede ricia

4.7.

1t

Fællesfest rorSt rand vængels roklubbu

--r-----~~-----~~~-----

1~, :,_
.16•.. 8. ___

Hcgynderlangtur iii Ni""fHtls;ng6r
Kanind å b

12. 9.

20. 9.

nøslfes'"'- - - - - - -

------

24.10.

( mås ke) DM-fest
S tanderst ryg ning

r Red~ lionen har ikke ~dlagel opl;.:;ni ;:;g~_~ om akl i ~it~(u ud OW de r~ r opIY~l e~ men r.o ld ø~
I med

O;lsIJgsla li l~n. hV01 der gi \l ~l v is i somme rens lø b vil bli ,'c ops lået mange arTJngemenler, der

I
I

I blot ikke er endeligt plJnla~l endnu.

Gymnastik sommeren 1998

Onsdag 18.30-20: Pernille: Slep-ambic fo r begyndere og lel øvede
·Øvrige hold er ophø ~ _

Kredsarrangementer:
-Kø benhavnskredsen ti lbyder sæsonen igennem en rækJ.:e arrangementer, hvoraf en
del nævnes heru nder. Nærmt'ft' oplysninger om de enkelte arrangementer ka n du fa
hos den roche( der har omradel.
Artenkaproning pa Bagsværd Sø ror alle roere, unge som gamle, kaniner,
motionister og Iotproere.

Tidsp unkt: 1. j uli Id. 1S.

10 km motionsroning afholdes 6. juli (SAS) og 21. juli (Hellerup Dameroklub)
)

Måneskinsture afholdes
Fredag d. 10 / 7 kl. 21,
Fredag d. 7 / 8 kl. 20.30
og

Fredag d. 4/9 kJ. 19.30
©

Vi mødes på bådpladsen, sætter både og ror en tur in d i
kanalerne.

©

Vi holder kaffepause inde ved Gammel S tran d, så tag en
kande kaffe med hjemmefra .
Kage plejer også at bl ive positi vt modtaget.

EifDet er styrmandens ansvar at der er lys på båden'
Tag evI. en cykellygte el.l ign. med som reserve, hvis
klllbbens petrol eu mslamre svigter

*

undervejs.

©

Efter turen kan købes varm
suppe m l /lutes i klllbben.
MVH

Motionsudvalget

Langtu r til Nivå / Helsingør
Den 14 -1 6 ausuS! er dCl,ntrodutlinn .flal\l)lure. for ~anlJlerog andel godtfolk "I
N"';lllle lsl nG'" H~,~ du ald"G har p,.:r.d al være på en langtur, vil denne lUl vzre Ideel al Slane
med
V , ror fra DSR !lord~ <lp lanl/,S kysten fredag dIenniddag.
I \l 1 "~ 11M VI ICJel Cl sommcrtlus ( pA delebasis med SkJOld), som ligge r hse ned lil suandcn. Ocr vil
VI tu~c ''Ores base ogovcrnallc.
Lord&!: ro. VI så op mod He lsingel for scllC'rc al vende Ilr!)age ulsommerhuscl i Nivå

SørKlag fo,,,,, nrc!

VI

al være hjemme i DSR ~nt pl eftermiddagen

Der " .1 ,'zre el bcgrznsct allla: pJad~CI, 51. derfor hold lilje med opslagstavlen I slynselstuen for
,nformoll ion om turen og lilmc: ldmg.

)'dcfl l ~erc

Ansvarlise for luren er YVQI\ Lindscho uw (31 237090) og Kun Jacob!iCn (j9 Z1 22 19)

l

;J

l,

~

~A~ \1!aninbåb
I

"]i

år bUtler bet anberlebes ...

H

W 'NeptVI1-'!, ft,t\.r rejst si~. Vin~ene plÆser,
{",ave:ne sku~rn-er. 1fan vil f"r~it~e~ kttuinerne skVLt t{øbe~!
I h, t\. r set piUe~erne i 5tf-Jn~etst1t1en. Døperne,
kttninerne, 5rla-tte,t...... .

;Gilleberne bliber anberlebeii i år!!!!
illen 21.-22. attW1~t 9'hriber bi bistorir meb en kaninbåb,
bbls lige albrllJ er 9'et. llonteptet tr nrt - alt kan r!kt!
Sn1J~ ikke ~i15etv for ~enne 0rlevelse.
:ffol~ øje ft1-e~ 0rlp"'ptM1lerne,

ft,vis ~1t1 vil
v:Jt,re ftt,e~ til Alt ~et ~ (7ve.. •.•••

6

Langtur til Tåsinge
K:tjakla ngl uren li l del
1~.

sydl~nsk"

ohav, n'l:mo:rc be:.l.:mt

T~~mge .

..:r nu plJnlagllil

august - 16. augusl

•

at ro rundt om Thur(l (20 km)

•

besøge Tra:lekær SloI (langeland) og Egeskov Slot

•

gOl l rmelbespi~~ing

på Va ldemar Slot, li\bcredr af

B;iune Smedegaard (DSR)

Il, lorventer at ovema((e i IC lt eller i

godl2 lime r

~I" Slorebæll ~lIro .. n

S,~ndhorg R,~k lu b,

Vi re;: ner med

al

I r:m5[lOmiden lil "l brngc skulk kun \'a:r~
modes i OSR 14 8 kr ca 16 med ,,(gan!:! kL 17

~)' 1 ; I)el .il b li,c mu l;gh~d f ..... ddlag~15" af enkelte inri!tltcre.
o psli1.gstal'lt.n eller hos Jeanett! Lund (11 JI92 \19)

~..: rm ~rc

oplysninj;cr

p~

T iloneld iog."frisl og j'Jerligere <lply~nin8er vil bh" .. op~lkt i DSR
Pris l rDnsporl og ove rn 31nlJ1g (;~ 4 50.- ~r hvortil kornn'tef n\oldudgifler

J relle rs

gOl,lr~l · middag

Ink !. vlnJW:nu

fO!'Vl!nt~s

at

k05 (~

CJ. kJ 300

rn" h l ;~cr mulighed for og,~ R' \zl[;", en hl l li~.""~ løsninl!.

r-:--

~

-- • - -- - - - - - -- - -

- - - -

- -- --

Redaktionen opl)';er, al både "i 0[; IryU:eriel holder sommerfer ie i j Uli. Dcr pllnlægges således ikke udgi~el noGel k'Ubblad i auguSI må"ed Dtl blad, du sidder med, skal ~Iedes
"holde" hl U:ptembe, Held i~~ '5 har vi fael mange bldr~g, Sli der eren mJSSO: 13!:S<.:51oL V, h(1J' do~
d~n siUerhed s ~enlll, al hVIS dtr dukker nogel vlglig l op, der ska l opiyses 111 medlemme,ne, vrI der
blive ud~ndl el 3uguslnurT1JllCr iet eller andet omfang

V i havde håbet i dene numrller al kUfIII(; oplys.e l/rSern<:: (Jill l'k re handiins~plancr fra bestyrd s.cs·
medlemmerne, rrcn der arbejdes Illsyr>eladende sladig med d isse planer, da YI Ikke bar modtaget
nogw endnu. Vi håocr al tlrmgedem i næSle nummer.
Vi sc:r ogs.\ frem lil mange gode ioolæg fra J3!:$crnc! Der ha r værel en del bc:relninger fra fo,iirel~
langl ure, men bidrag fra kap roni:lg, kaJak - og molionsroning osv er sandelig ogsA vellomnc
Så hvis du har haft en sjov eller Ipæncknde ro-ople vel5(, elle r du omker al bidraBe III debatten, så
fallen pennen eller PCen og aflever el indla:p, (helsl på diskene, Illen all nlOttlages). De! hehJ:wer
ikle 91 ~'æf'e flere sider, et kon indlæg er også meget ve!komment . Vi Illodlllser ogs>i gerne b .l le d",
lil indlæggene.

,

Nyt fra bestyrelsen :
-Træningsrummet renoveres!
Nu ~ k ~ rdel. osd",t tf mås lo: t a liereM beg~ndl. nls du Jlr$rdene b ild
Du har sikker1 hor! rygter om , al dIOr ~ar plar>er lIr.der \lej~ ",Mr.'Irende en
iSI9nd sa::!le l5e af Irænin gsrumme l. som ~~nd\ al s'ge , I ~ng lid h~1 ,·:."tl i f.n

yrJ.;elig forfatning. men (rOd l

~ II

har fungeret li l gavn fo r både eilIen.

motion+ og mange andr e .

Der er

b l e ~el ud~rl)ejdel

e l prOJd: l til

ti

!>t Il

n~'1

rym, (!er er Indhente t

byl'.gcli ll~clc l ser.

der er

Ifld~nlel li lbud ,,~ cle rl<"d~ e l\dl ge entr eprise r, de n~SI folljela.c:: lIge !Ilbud er blev",1 aCCepteret , Ol:

ikke mind st er der SIVelllls&r::n o'n 0K Ol'lOmisk st0l te 1fbtSlyre1sen to r Re", s Lega l .

I al sin

~"kel!l(d

går

proJe klet ud

Ila

at nedrive

hele del

n\lværende rum og arllvet
os: O:; vc~t, s.aml

(Ianglur ~ma l welrumonel) De t vil sIge ht- It, I&Sk O~lrulttlonen DC fa($de'ne nllJ<l
5kOlle~!ecsell

rne lle m tr"' ll in gs rurnme l og ar k,vel
s~njcr

Dernæsl udrøres e " ny 13sko ns lruktion , der
omklzdn'ng~ru mmel

og o\'er lil

b~tJVi:l:rf\ el (l~

med e l

vand rtl Ovot, rumme t OVN

~V8S 1

raltJ fra midten

vlndue~

I

~fl6get

hl begr.e 51.:kr
fn I.3glerr3»en fur~s ud

tl'Od ØSl og ve.~I, hvor lase l fors yn<!:s m<!:d I.Khend ige lagre1l()e •. T"~vJ ,,del
på det nyt: lag, og dlle indvend ige lISgned løb Mskaffes De r moni eres <!:t genflenlgåt:nde ov enJy5
rummel. op, der ud filres nye lene fac ade r mod ØSt oS ves \. De, loEsges et bc(;ep<lfketgu lv
lr;en in&sru mmel. 0& det rns·..alle rcs varme oS ven lilatio n lllltøjnelse af indekl'.m3e1.
~ ht rfernes omklædningsrum "ol br.ve
damernes Om.kI:Cdnin g.

feno~e . et

=d "arInI: og

n~1

(';Ok,c l gulv I lighed med

DI del nuvz,eock .lJ k i~ fors~inder. vil del ek3 iste~erlde med lemsvær'sled I nvor der i nll opbevare.<;
!Uer. redmngs\ este m.nt . n<1. ~m.) blive rly1 depol for 1~ llgturssrcj med ... idere

De",

ru: r me~le fr"'mli,j vil derfor "'/ere pr~g"'\ af omb~gning. og ind endørs ifæning i ergometer og

v~glrrlentl"ll:

... d ikke utll!<ldeJbart vltr e mulig, men bådene Slå r uændret t il dlsposillon ~r
k~ n ... e l he ll er !k.ke ... æ re sagen om 50mtlle ,en i e:l roklub.

medl",mmeme. o ~ lø rro lltTlg

TIl efter;"'el nås ronlOs."' n på va lldet cbOe r ud.
.4Iug~ n.f HOIJI

husfrm,o(J(ltF

~il

d "'l nye mm elle! planerne væ,c klas lil brug

30 års juhilar . DSR
df rllOlll,h Krumtloll

t JlIII maned Ion er del præcIS 30 år siden Albert SlmmonScn (med! nr 666) meldte ~Ig md ~Otn
ro~r I D SR H an begynd I e hu n I ~I SI n r()karrien~ pA Bag.. "ærd ",log opnacde e f te r kun 2 al ~
IntenSIV Irænl ng en finaleplads I single-sculler vc:d VM I Me~rco 1970

ny

Del hlev c10g de~værre lk ke 111 mere end en 4 placs; c:IICtI opløb hvor Srmmonsen k'..!n havck
sekunder or t ti I pladsen og guldet Efler dt!nne epIsode gkd ha n ud a f ran ing, da ha n bl cv
udSl<llluncrd I NorJgr0l\ltlnd igennem er tang arrække Ved Jt:! (,hwskc: !TI 1[llær.

8

Igennern hele pertoden bibeholdt han dog SH medlemskab af DSR, selvom det gav nogle

postlnd:!sslge problemer, nar han skulle modt..age klubbladet på basen.
I ~lilt1en a f 90' eme blev han igen ak t IV roc: r me n Jenne ~;.) ng I k ke p~ BLlgsværd, men, OSR' ~
mOllon,alaellng. Han fik genopfmket Sin rotcknlk, der selvsagl var blevet lidi ruslen ener de

ru

mange ~ r på ,ndJa ndSlse n, og kastt!d~ sig over i nrigger-roningen Eft~r ~ r blev ha n I nSI ruk (or, o g
med Sin m ti l tære baggrund rnen~r ha n i k he, al Jel er svæJ1 at nl)ld<, styr på de 4 kUl i n l:' r han hil ver
St\1 sammen med a r vores allesammens InslrukllonsTOchef Jesper Petersen
Han e( blevet karaklenseret som en hard men retfærdig IOSlruktor, der sætter sil rvdeltge præg pi:; de
kanl ner han er ude med V l M~ker A I bert It! lykke med.l und æet og håbe r a I Se: ham l k I ubben I
mange 5r enJnu

Gamle instruktører søges!
ar

at læse andetsleds ) bladet afholdes kanindåben I
d 21 -22 clugu~t, og da det bliver el
arrangemenl ha r då bskomllcen brug fo r man ge hjælpere I k ke minds I III del <J l døbe Lmlllerne
fredag ug lørJdg

Som der er

Slon

Derfor beder VI herm~d alle gamle mstruktører (også selvom r Ikke ~ar Instrueret I ar) It! 31 komme
og være med i projektet - VI har brug for Jer'
Inlt:reS~t:reJt: kan henvende sIg III Thoma~ Krumholt eller Michael n:rnoJ, Jer ~omregel er at finde:: l
klubben pa hverdagsaftener

9

Ren bikini-tur på Silkeborgsøerne!
- rejsebeskrivelse fra turen Skanderborg/Silkeborg 7. til 1O. maj 1998
Det var med bekymrede miner, at vi II lilmeldte lil Skanderborg/Silkeborg-luren fulgIe
Koniliklens udvikling; ville vi kunne købe
rugbrød til frokosten, ville togene løbe tør for
diesel, og sæt solen beslultede sig for at sympat,slrejke~~' Men heldigvis sørgede vores
allesammens Poul for, al der blev sat en SIOpper for "opløjerne", og vi kom godl afsted lil
del jyske med rigeligl rugbrød og højl humør.
Undertegnede og rejsefællerne underholdt
hele "vores" kupe med morsomme anekdoler
fra roernes verden og ikke mind$1 højrøstet
kortspil, så vores med passagerer åndede lettet
op, da vi slod af i Skanderborg. Del var planen, al vi skulle overnaIle i Skanderborg Rok lub hver nal og så lægge badene op i Ry Roklub hver aften. Dvs. vi skulle pendle mellem
Skanderborg og Ry med log hver dag - en
glimrende ide. Det tager? 1/2 lime (inkl. pauser) al ro den dislanct: og 8 1/2 minul med
log' Tankevækkende ..
Vejrguderne var os venligl sleml fra slarteO dog skulle vi lige have lidI blæsl med på vejen
den første dag. Vi var 3 bade , og chefen Yvon
havde sørgel for, at de 3 mænd var ligeligt
fordelt mellem os kvinder, så de var i hver sin
båd hver dag' LidI af en prøvelse lill ider for
mændene; især Allan var læl på al gøre
mytleri, da han var i 'feren med "hrmsene'"
Drenge, l må bare belragte del som en oplagt
chance lil al sludere fænomenel "Kvindesnak"
pil nært hold ... Del var kært al se, hvordan
mændene sIraks grupperede sig,
når de lik lejlighed lil del for at ind~nde lidi
befi-iende mandehørm.
Søerne og Gudenåen visle sig frem i deres
smukkeste, lysende grønne forårspragI; ja her
må jeg blive helt poelisk. Markerne lå som el
palchworklæppe af grørule firkanler, prikkel
med mælkebøuer, og hislog her anøst af en
knaldgul rapsmark. Langs Gudenaen gloede
sortb~ogede køer nysgerrigl drøvlyggende
efter os, nilr vi dovenl gled forbi eller holdl
foIOSlOPS, og højl i den blu himmellrillede

IO

lærken fornøje\. Dyreliv al se og høre på var
der nok af i de smukke, fredelige omgivelser.
Hejrer, rovfugle, lamaer, elbenede ænder,
nallergale og endda el slorkepar fik vi at se,
og Slrit blev af en Iysl fisker advaret mod ,'I
SI ikXe læerne i vandel, da en kæmpe gedde
lurede i dybel' Yvon havde taget video kamerael med, men "sparede" på optagelserne. da
"batteriel s,kkert snart løb ud". Det skele nu
aldrig, sa hun kunne have filmel hele logturen
hjem li I Kbh.'
Vi skiftede Iradil ionen Iro slyrmand hvert 20.
mUl., men malle sande, at 20 min. er mange
I,ng. Især mændene visle sig at være luonomelriske snydere' Slyrmand Peler kend le farvandel fra lid ligere kajaklure og påstod, at der
kun var et smut p~ 5 min. fra Skanderborg Sø
gennem åløbel Id Fuldbro Mølle; ing. hans
mandskab var del nok de længsle 5 min. i
mands minde! S'yrmand Allan "glemte" simpellhen liden, mens styrmand Gert udregnede
sme 20 min. ud fra el kryplisk system på sil
space-ur, så "hans" piger blev snart hægtel ar.
2 sleder undervejS rra Skanderborg lil Ry
målte bådene bæres over - en lidI nervepirrende oplevelse al skulle vende en lirer midI
på en befærdel hovedvej' Men bilerne holdt
da pænt lilbage, da de visl også helst var fri
for en kølerfigur i form af ~n inrigger' Madholdene var inddelt således, al hvert nold
ha vue I hel dags Ijans, dvs. kunne holde fri de
andre dage - herligl'
Frokoslen beslod af hjemmesmurte
madpakker, og her er el par
Iips, som alle på langlur bør følge: I. Læg
førsl agurkeskiverne pil din leverposlejmad
umiddelbart FØR Indlagelsen. 2. Lad være
med al lægge n-ossenl kød indpakket i avispapir i køleskabel, hvis du skal bruge det inden
for 72 limer' 3. Ved fro kost i del grønne, læg
da aldrig dit areskaft i en nylagl kokasse. 4.
S,dst, men ikke mindst Husk, tyrkisk peber
lader sig ej opløse i 96% alkohol. ejheller
efter ihærdig rysleo ... Er de, i øvrigl aftagere

hl lidt spegepølse,tror jeg, al der stotdlger et
par meter til bage. Henv. Pia 0slergaard

Var ogs{, ilge
"Brillern~" ,

Den fNlte n.lt i S k and~TboTg Rok lub bød

p~

~I

smul inde I søerne

wm vi nu mente meSI var m

lorgne t, da tier. havde stang på'

~n

del g",ncr trod s d", g limrende facili le ler .
Undertegnedes veloppu,tede luftmadra s knir ·
ked e fæl!, lU "",nde sig kurtne man tkke ud",n
fnys~n fra de andre, og cl V~I tCrTIp<';ral uren i
klubhusel i øvri~t undel 6 ysepunklet Flere
fl}'u ed", IJld I d~meQml<~ningen, og pA an·
denn1luen OyHede Don e på utall ige opfordrooger Hld på ene"",,~lse ; herreomkhrdnirl ·
gen. rntd SIrl luftmadras'

De IO km Ove' Mossø var (jr0le på ud ture n;
Si nd mod,' in d. ITlt"n p~ hlemluren val Soen
blid som en dam. L."dag l>esleg vi Himmelbj erge t (ifl\: S trit var der Lkke ~ langt p.A
kort et som i virkelLghe.deu .. _), og vi planlede
DSR, Slander - den sidste ~ logo - ~ IIle
Summil! Been there, done tllal. Sille en 00~i gl l Visse "ill e gerne besø!;~ Jodle- Birge5
museum (vi næ:vncr i~gen navn e), men de
Ile!lle oojedes med et smu t i Bryllupslunden,
hvor nygifte havde plamet deres personlige
"brytlupsego;:", der hver var fo rsyne t med el
lille skilt med navne Ol! dato Vi rlOlerede os.
at enkelte var gået lod eller VDr bl~vel gravet
op igM! Ve l nede igl'n var de.l b'evet istid, og
så skulle "i eller~ ~kynd~ os for al n.llogel i

Ry

K,rSl en v,ste sig al have skjul1e s,der hun
skruede den kold e han e I Skanderborg Rok lub
sl:r f8\t, ~I d"'ll"'j lod ~ir.l bne ig",n' Dcrefte r
t;~ hun tilnavnel "SuperwOrnan'-, og det ble",
hende forbud l at slu"ue i,;!,ge.nc på termokml,
derne Hendes pendMt var Gen. der n>l:rmest
tge nhil"nd igt ku nne bære bf,d ene oV<'r ,'ed
ove:b;l":r ingS$tetlerne. Dcn sidste dag var det
varmt, Jt e"kehe vovede at springe; de t
i, ko lde vand på hjemturen, Gen t.,-ved" dog
så l!'enge. al SI "t rtl.iillt hJzlp<: ham med &1
~slemm~ sig!

sa

Pi hjemturen lil Kbh . var der knap så megc:n
sna k· vi sad med vores røde na:scr og brune
arme i h " en vores szd~ I)I! sm.llsov i tTl\:\ l il.
fredshed O\l:r en prat;IFuld lur, En sll)r T AK
SkDI Yvon have for en velorganiseret (ur (hun
kan bare del der) og ogs~ tak til de 2 o"l:r ·
slyrmænd Strit og Pia, du styrede os med
hArd hånd og ikke uden "idere uddelle cho ·
koladekiks og slyrmaoosbolcllC"" Ikke mindSl
må vore s umker gå li l roklubtltrn.e, Skanderborg og Ry, ude.n hvis g~st&-ihed wren DIdr ig
ville have været mulig. Lnd o~ håbe, al der
Ikke er lukke.1 for det ko lde vand. nxste gang
vi gerne vil kornm<' ;lå besøg'

Gen imponerede en flok K ~i.k-roue ~d al ro
med ren hånd og Spist IS ~d din anMn'

"Topmøde" pij H,mmelbje'-gel Bagnl (~o" ur Pia. Aila". JtlIOfi'lIt. Gerl. An", Yvo" og DOrle
FQ/rlJlfto v lej Slri/, Ki~slen. Eva og Ptler

"

Lidt mere langtur
Et af ønskerne for alle mine langture er at
tilføje "n)1 vand" til mit roområde. Ligesom
p~sken, tilføjede også den sidste weekend i
april og den første i maj områder, hvor .jeg
ikke havde roel før. Da langlurssæsonen i
DSR endnu ikke er kommel rigtig i gang blev
det atter med mine Berliner venner og igen i
Tyskland. Denne gang bragte turen mig pa en
weekendtur rundt i Spreewald og en anden fra
Spreewald til Berlin.
7 mJk'~ drog lil Spreewa Id for at bemande)
2-er gjgs (2 uden slyrmand). Med b~dene forsynet med " oorneårer (kortere end normalt)
og 2 b~dshager i hver båd (som hjælp til al
komme rundt om hjørnerne) drog vi ud på de
mange smalle bifloder og kanaler
At ro med k vart ~re er ikke noget problem i
en inrigger, men prøv at ro med kvart åre i en
sculler - del kan man ikke' For at komme
ITem ros der derfor med I åre ad gangen, medens styrmanden hiver roret kraftigt til den
anden side. I bådene uden styrmand ror man
den specielle "Spreewald-bdance" El tag,
vel roel, kik bagud, beslut hvordan næste lag
skal være for al undgå bredden, trærødder,
den anden bred eller hvad der nu m<ille
kommc i vejen. Slusernes størrelse svarede
helt til resten af områdel - i hver sluse var der
lige netop rlads tilto 2'ere - og så var der
selvbetjening. Inlel under. at vi af og til målte
hente fornyede kræfter i et af de mindre
GasthOfer.

Spreewald er et område omkring 150 km sydOSt for Berlin omkring floden Spree, som senere løber gennem Berlin og ind i floden Havel i den vestlige del af Berlin. Bflde na- og
kulturen er noget ganske særligl i Spreewald .
Med udgangspunkt i Spree og en mængde
til flydende åer har man gravel en mængde
mindr~ forbindelseskanaler mellem de enkelte
storre og mindre strømme. Tilsammen dan.ner
det et større afvandingsonnråde, som bl.a. har
til fO"mål JI forhindre oversvømme 1st af
Berlin.

......
Del minder lidt om Venedig, blot med en ganske anden form for seværdigheder Selv gondoler er her: Slore flade pramme der
stages frem af en (lille eller stor) MIK på
samme m~de som gondoler. Hver pram (af
roere kaldet Fleischdampfer (kød færge)) har
plads Iii )0 personer, pænl placeret ved 5
borde med dug og blomster (ja, og sil selvfølgelig øl elc.).
Hele vejen ror man med el Iysegrønl lag over
hovedet. Gennem områder med overvejende
skov, andre områder med marker og enge.
Særlig karakterislisk for området er den særlige måde de laver høstakke pa: I lang slok
sat i jorden; omkring den er høet stakket således, at der dannes en kegle med spids tOp ,
medens den nederst snævrer ind igen. Det
minder mest om en overdimensionerel troldehal. Hvordan, de filr høet til at sidde fast, er
lidt af en gåde, men det er indlysende smart,
for formen beskyl ter høet mod både vind og
vand.
Beboeme i Spreewald er efterkommere af en
oprindelig tjekkisk befolkning, og der tales
også IO sprog. En stor del afskillningen på
vejer og gader er på begge sprog - del minder
lidt om Wales.
Mange huse i områdel er 4-500 år gamle
blokhuse, som stadig er i brug.

Spreewald-Berlin
De 4 Io 'ere, der havde værel udstat ioneret i
nogle måneder i Spreewald skulle ros hjemså p~ denne tur var vi 12 - og luren var på
150 km.
Vi starlede den l. maj med en vejrudsigt pa
sol og varme i hælene. Det holdt stik bortset
fra regn under køreturen til Liibbenau. Allcrcde k!. V,9 var vi på vandet og derfor også
ude af "Fleisehdampfer-omriidet, inden turismen fik overtaget. DCI førsle stykke roede
rnod nord gennem Oberen og Unteren Spreewnld, som jeg har beskrevet. Ad en forbinde 1seskanal kom vi fra Spree ind i bifloden
Dahme. Vi hilvde nu ikke længe grønt tag
over hovedel, men tine grønne vægge. Mcn13

hesk~r

sa VI meget

I .

fa af den første dag, hvor
,

"

Ilydene foruden rullesædernes piV og arernes
'Plasken vm præget af fro-kvækkcn, fugletvidder. "se en S(ork - den har unger'" og
'ien muss pullern, gib mit- die Pmkeldose",
(ja, ja, IO ilet rorho Idene i en gig kalde( pli bade
!1311er og akIoballk)

'Første o vemlt njng var i privat indk vartering
!hos et gammelt ægtepar i landsbyen K3then
I
I",ed (s"rpJlSC.) KOlhen See. leg fik .:n lang sludder med vores vtertlnde , som fortalte rni~
Inoget i retning af sin livshistorie . Hendes lå'milie havde i Ire generationer haft det hus, eJe
~boede i. Under krigen havde hendes mand
ivrerel så "heldig" kun at t'A det ene ben SKudt
a f ved Sia ILn~rad - så han ko m hjem igen
I
.
ISa0111Jen oplevede eJe russerl1~S Indtog I
,Kothen, hun og familien gemle sig i dagevis i
'kæ Idere n. Der fleste af byens IJvrige k v inder
gemte si b samlet J skolen, hvor de troede sig
sikre. Men, '" som hun udtrykle del : "Rus·serne fandt dem og gjorde dem kede af det."
For al overleve havde de efter luigen in.drettet
Idel meste af huset som

overnatnJngs~tcd ved

!skoleudt1ugler for deltidltgere DDR's Freie
IOeutsche Jugend. Efter "d ie Wende in 1989"
I
Ivar det slut med del, sil nu var indtægtsgrund laget for disse to gamle "Ossies " deres
:beslræbelser pA at tiltrække "We~sjes" (dem
fra del tidl. Vesttyskland). Og ~n del var der.
,især 10 særlige typer gæster kNo igen og igen:
IFiskere og de såkaldte "Sucher" Sidstnævnte
ImaIIe jeg have en forh.!arIClg på: 10, det er
'dem_ der kommer med metaldetekcorer o~
lieder efter metJI-idenl itclssk ille fra faldne sol,Idater fra krigen. Dc kommer til, og finder de
'også afog til mae værdifulde ting btr,ravet.
PudSIge historier, som vækker blandede føleIIser i hovedet p3 en dansker

I

_

INæste dag bragte luren os lydeligt nærmere
'og, nærmere Berlin. Huse (både store villaer
:og srllit datcha'er) groede frem I.angs noden.
IMen da Berlin er den grønnesle hovedstad j
verden (l rOf jeg), kan (Th.... n pa vandet stadIg
I,føle sig som på landel (fangede I den?).
I Grunau j den sydlige del ai del os1lige Berlin
I gik vi til kaproning - iD, det passer!! Det var
!den sjoveste kaproning, jeg nogensinde har
'set. Alle roere var deltagere i en ku-urgkonIgres I Berlin. Om det var for at få. nogel at
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arbejde med. ved jeg ikke. rnen nogen havde
fåel den ide at arrangere ka[)roning mellem
alle d Isse ronovicer. I den uge de havde været
til kongres havde de nogle ru aftener trænet i
forskellige klubber i Berlin. Forestil jer et
orterløb med 6 biide bem::lnrlet med roere, der
har roet 3-S gange - og som Lhærdigt prøver
al ro stærkt Del var simpelthen el syn for
guder
Sidste dag gik luren sil tværs ~enntm Berlin:
Spree, Landwehrkanal, ChaIloUenburg og
Hohenzo llernkana I frem til loppen afTe.gler
See (hvor min blid sku Ile (J fleveres) . Land·
wehrkanalen er lO,S km Inng og haJ 60-70
broer. I Landwehrkailalen prøvede den falske
Anastasia at drukne sig i 1920, starten pli århundredets ~ade om den russiske zardatter.
Zardaner eller ej, hun levede videre. Værre
gik del med Rosa Luxembourg og Karl
Liebknccht, som fOrSIJ8te at føre den kom.m\Inisliske revolution lil Tyskland . De blev J
1919 skudt under den bro, der i dag forbinder
de to dele af Berlins Zoo og smidt i Landwehrkanalen - læs mindepladen. hvis du
kommer foror.
El aJldet :sted passerer VI det hus, hvor Stauffenberg, som fors~gte at myrde Hitler i 1944,

blev skudt. (Her moJ jeg indskyde en frisk
sætning: På en dejlig kanallur I søndags (ortalte Marcus, at han på en rOIUf i Po Jen ha\'de
passeret del Sled, hvor Stauffenberg iorsøgt~
sin Ile hed <id) .
Endelig passerer kanalen verdens p.L største
byggeplads POIsdamer Platz.
Med andre ord - en rOtur på Berlins vandveje
er en historisk oplevelse, og i 2001 bliver def1
endnu større, s~ bliver det igen muligt al ro
forbi Per~amon museet, Rigsdagsbygningen,
Brandenbruger To r m. m

Nu er rOhistoricr aldrig det snmme som den
ægte vare - S:f prøv selv Jeg kan anbefale de
nævflte vande til langture, hvor man foruden
natur ogs~ gerne vil opleve kultur. Der er rigeligt vand lil en ugetur i Berlin bjde for
b~glæns- og forlænsroere (kajakker). Overnatninger kan man nemt finde i de mange
rok lubber, der er i Berlin og omegn.
[Jente K;øller

En kanin fik visdomstænder .

u

•••

al ean/en Ronno w Lodah!
Det mil være usædvanligt dårligt rovejr. Vinden er atter I nord, men bølgerne synes snarere at
komme alle vegne fra. Sej lbadene bo II rer siB, og man smi ler overbærende Li I os fra de forskellige
dæk. VJ er 4 kaniner, der aser og maser med de fo rbaskede fuer. Enten rider man på bølgen og
fanger en ugk, eller ogsli skøjter man henover overfladen med åren cg gør all~ de andre endnu mere
våde. Ham bag ved er nu he Iler ikke for go' .. ude af ryr me he le liden ... og så glemmer han at sk i ve
ordentlig\. . Mm opmærksomhed samler sig om en begyndende vabel. Jeg ma have \·ærel særdeles
uheldig med min fut, jeg vil faktisk godt væde med, den Lkke hører hJenune l den her båd. Den er
ogsil alt for lang, så ind (mellem kommer lillefingeren i klemme ved rælingen. M,h.kc jeg sk\JlIe

foresia at skifte pladser..
Vor instruk1ør, Niclas, Sidder som den enc.ste i båden i T-:;hirt. At vores bud lækker, synes han kun
er en fordel, for så er den sværere at trække, og sa Iar vi mere træning. Han spejder ud over Øresund
og tager bestik afvind og bølger. Vi lægger os tæl opad kysten, lystfiskerne kan alligevel ikke kastc::
så langt, nar de ikke har Fralandsvind. Så skifier vi pladser og far efterhaJl(len god fart i baden Og
mjnsandten om ikle en KVIK-båd nærmer sig forude. Vores nye styrmand hepp~r opmuntrende;
"Gi' dem baghjul", Pil. forunderlig vis har Niclas skilt vandene, bølgerne har lagt sig og synes nu at
lystre hans vilje MajesLæt Isk overhaler vi K VI K- baden, der viser sig al være besat udelukkende a f
kvinder Kun et par stjålne blikke har VI tilovers for dem, al mandighed sidder ude! årebladcL, som
ma n Lkke kan ho Ide øjne ne fra så meget som et øjeblik

Ben. ryg, arme ... arme, ryg, ben, .. det kører bare.

kno kler og StrMdvejen farer forbi. M ine va b ler
VI foretager os, fortsættes
rytmen og efter en ugle, sætter man bare ind. Vi når ud forbi bananen, skifter pladser og bakser
hjemad. Trods bølger, trods vind, ulige årer, ja, trods alle forhindringer -:kyder vi en djævelsk fart.
VI

g,or godt. Vi er alle ~rebet aU,liclas' urok.kelrghed, uanset hvil~et fej Itag,

Jeg ffir lyst lil at standse op et øjeblik og deklamere flaget dybt. Jeg erindrer pludselig et indlæg af
bestyre Isen i sid sle klubbad. Værd Igru nd lag,el for hele k lu bbens eksistensberett igclse ønsk~ ~ ~nl

pa

vers, Men hvordan gøre det når det hele drejer S!g om at indsuge nærværet ... intet erslaller det at
være til SIede, I båden er man fælles om ::iveden, fejlene, vablerne, men man far det hele igen med
farten, rytmen og nurnørel Ligcsa bar det være med alle (de næsten for mange) aktiviteter. der
arrangeres i DSR-regi; del er og bliver en fordel at folk aktIveres og gøres ansvarlige lige fra
planlægnings fasen. Uddelegering af ansvar ...
Da

VI er vel Inde og har tømt båden for vand, gar det direkte mod Jyrtes madgryder. Et bjerg sættes
til livs. mens dagens præstationer vende-s og drejes under slel sklult overdnvelse. Glad vender jeg
hjemad, og der rar jeg igen øJe p~ vablerne, Jeg kigger slolt på dem og masserer dem, mens jeg

lænker, Vel dyrket

Med DSR som milepæl
Vel dyrket er dm krop og sjæl
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Pinsetur til Isefjorden
r ar startede pinselure n fra Ny k øbmg Sjælla nds ro k lu b, O g gik ned genne m rse fjorden t il de
bøgcklædte skrænter ved KongsOJre, Efter frokost blæsle del s~ meget, at vi måtte: opgive at komme
videre og slog lejr på slt'anden , Til alt held har frørnandskorpse! træningslejr j omnldel , så hele
eHermiddagen kunne man se en flok fornøjede DSR-roere kravle rundt på Kronprin~ Frederlks
forlnndringsbane, Andre foretrak dog at ligge pa stranden og nyde solen, vandet , b\~slen og de
grønne bøgelræer

NæSle dag gik luren videre over fjorden, forbi Kyndbyværket og vmdmølkrne , og rundt om Bogø
med dens fug1ekolonier , Sidsl pa dagen slog VI lejr I udkanten af en I)'rrctræsplantage på Bogn<e:"
og tilbragte aAenen med at sidde omkring bfJlet eller ligge pa badebroen og kig~e op i stjernerne,

LLlngtur~roerne

er el sejl folkefærd , der elske. at rO lang, meJ tungt

la~lede

bade, I al slags vejr og

vmd. Desuden har de cn evne til al lavt lækker mad under ~el" de mest primitive forhold , ()gs";
selvom ha Ivdelen af lngredienserne er glemt derhjemme r Den sidste aften på Bognæs stod
langturschef Jens Reimer og 8trgitle S i.mo nst: n over el gasblus og fremtryllede en menu bcstaende
af grillede makreller med ci[(ons<illce og grønt, efiel fulgt af grillstegte bananer med cognnc,
chokoladeovertrukne Jordbæl og lrish Coffee .

Motlon+'erne foretrækker normalt at ro stilrent og stærkt i leue konkurrencebåde , og se" derfor
"iælde nt p<1 langt ure, Men t ag ikke fej l - de er 1l1æ~11g gode at hav~ m~d , De Is e Isker de a', "trække
19,ennem" (Utl er praktlSi-.. at have ~;jdan en "flå-abe" i baden, mir man skal ro det sidste <;tykke
hjem), dels er de enormt gode til at fesk'
Desværre vtlf hverken SI_witta elle( Krumme med pd turen [år, men mOlion+ havde SI illd ~t
l<llslærkl ho Id P ~l 6- 7 persone(, der i hærd igl prøvede at k lare del Iige så god1. r\nders Tybjerg va r
mester for al lave nogle gevaldige SkI. Hans Bål, så man kunne Sidde og drikke rodvin og SpIllI til
den I)'~e morgen
Cho!-..o+ , ogs~ kaldtt kage-rOerne, var repræScnlerel i skIkkelse dfbl.a Lone, Susanne Nielsen og
Jeanette HotT. Denne rrakLion udmærker sig ved en udpræget sans for hyggt:, med en m"s.~c kaffeog chokoladepauser, sangtalenl og hl:~[olicforlælling I den forbindelse skal nævnes, at Yvon var
~tærkt savnet på turen , men hallen gik rundt ved bålet og der blev ;;:amlet 135 krn ind I il hendes
rosl<Jti stik .

Langtllie kan anbefales Del er skunt at være ude I det fri i 3 døgn i træk. og man lærer foU< ITa de
I J...Iubben al kende . Den ene"te ulempe er besværet med at laste og pakke både [J~
tr<Jllercn, men som et begavet hoved fra motton+ udlalte- "Det e( bad læsning, der giver den gode
træning - Ikke alt del der pjat-romng ... i eller~ gar rundt o f'. laver til hverdag"

<.Indre fraklloner

A nnelJf' Waller
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Ny "gammel roer" i DSR
Jeg er blevet optordret III al skrive et indlæg i DSR's medlemsblad oru min oplevelse afal komme
lil DSR fra en anden roklub.

Som ny her I København glædede jeg mig meget til at komme til at rO, netop fordi ro~porten er en
særdeles social sportsgren Jeg kommer fra en mindre roklub, hvor alle kender alle, li( DSR, hvor
ma n so m ny "gammel roer" let bliver overset. r Il iIilroduktio nsaflenen fLk jeg md lryk a r, at DSR
tog sig me~et af de nye medlemmer, men må erkende, at det har Jeg desværre JkKe erfaret endnu,
Vi var to nye medlemmer, som begge kom fra en anden k lu b, der aftalte a t følges ned I rok lubben
den første gang Da VI kom, var der ikke nogen der "gad" rO med OS, setvom vi havde flet at vide
ved introduktionen, at der vdle va::re I)e>gen hver tirsdag og torsdag ti! at sørge for, at alle kom ud på
vandet Der var ingen, o~ vi miHte pænt tage hjem igen, hvilken skuffelse og hvilken modtagelse!
Jeg blev enq~ med mig selvom, at det her kWUle simp~l!hen ikke passe, se. Jeg ringede lil CarSlen
Rudolph - motlonsrochefen - og klagede mm nød Den næste gang jeg kom i roklubben, var
Carsten dernede, og jeg k om ud at ro, del var rart Den anden nye "gamle roer", jeg før ha vde
mødtes med I ro kJu bben, har jeg siden været ude at ro med, Hun og jeg vi Ile en a fl en op og spise
efter vores rotur, men her fik vi al VIde, at man skal skrive sig på en seddel, hVlS man ønskede at
spise med. Det havde vi ikke lige fået al vide, så vi kunne ikke købe noget mad den dag.

sa

S idst vi var ude at ro, var VI netop k lar t il at gå på vandel - båden var sal i vi sku Ile bare lige
have årerne - hvor var årerne? Vi havde da lige lagt dem på pontonen Da vi kikkede op var der
søreme nogen, der lige havde taget VOres årer, fordi deres egne årer ikke passede Id deres bad, ja og
hvad er så mere nærhggende end at tage de årer, der ligger nærmest. dem er der alligevel Ikke
nogen, der skal bruge. Selvom VJ gjorde dem opmærksom på, at de havde tagel vores årer, havde
det ingen indvirkning på dem, da de blot upåvirket roede deres vej. Nu er det Jeg spørger mig selv
"Hvor er folks moral henne"" VELKOMMEN TIL OSR.

Nu skal Jeg ikke bare brokke mig uden at konune med løsningsforslag, så det vil jeg gøre, Jeg har
hørt, at DSR tager godt imod sine kaniner. Alle kaniner skal fx stå j baren til fester og på
hverdagsafiener, og de har nogle små "tjanser", de skal vært med til at lave. Jeg mener det er oplagt
al de, der kommer som "nye gamle roere", får tilsvarende opgaver, det er da en god måde at lære
nogle mennesker at kende på, Det er aldrig rart at stå som "Palle alene t verden", og det er netop,
hvad man gør som ny "gammel roer", hvorimod kaninerne har hinanden at læne sig op ad.
Jeg håber, dette indlæg kan være med til al gøre det nemmere for andre, der l.;onuner fra en anden
roklub, at komme ind i fællesskabet i DSR.
Venlig hilsen
Vibeke Roer Hansen

!J~-~-rked af, a~ en -;;~yg;;~-el ro-er" har halt en dårlig start IDSR. Episoden med arerne er
' særdeles kritisabel, hvis d~n er foregået som beskrevet. Jeg skal dog orientere om, at der på opslag
i klubben er gjort opmærksom på, al også "nye gamle" roere skal henvende sig til mig for at ta en
aTlentering om k lu bben o g en række praktiske fo rho Id. Det håber jeg, at d u vlt gøre, s~ vi kan få
reUet op p<i det dårlige første indtryk, du uheldigvis har fået af OSR, saledes at du kan komme
rigtigt ind 1 del gode fællesskab, der ekSisterer l klubben og forhåbentlig bliver glad for at være I

DSR.
Med venlig hi/sen
Jesper P"-Iersen, 1n.~lruJaionsrochej

I
!

Kon kil r r ence
K lubben har mang~ viJl! erakl iv ilele r, der skal fremme roerne s evner i bådene om so,nmeren En af
disse vinl er~kl i" it cle r tra:ner lre af de vigtIgste e lemenlcr af ron inr,e n rytme sans. s.amarhejde og

hygge
Denne vim enræning fo regår; bådhal!en i de la"ge møl ke vint eraftener og pi'! mørke , kolde sønd~!!.e
Del er en holdsport. Jer , tiller krav lil rOCfJ\eS samarbejdsevner. Trærl ingen foregar under ind tagelse
af kaffe og varm ,odv!n, hV Ilket ahsolut e r en tm.mlng afhy gget:leme mel i rosponen .
Den Jl)'e s~son er n,1 gOdl1 g ang. og a lle roeme boi irer sig glad o g fro på 0r~sund s brune oolger
Eller nl!SIcn alk. Nogle af roeme e r ikke glade og fro. for de ha ' ikke de lt aget l klubbens \:,merlr~ning_ [)e n ~ t f de ~gel kede af, og vi skal alle høre pa disse st aklers jammer og klage

Disse roere bLl rde JO kltnne se, hvo r del er [',del galt, og bildp ladsen bu rde genlyde

ar disse klageråb

" hh .. Jejo; s ku ll e have passet min vir.terlræn ing, Sd Vi lle det være mege t sjovere hn li l sommer k g
kan ikk e ro Jeg kar> tkke falge ee andr.: i båden. J~g kan ikke hygge som de andre, der er i Iræ,
ning"

"Hvorfor!'r der aldrig nogle bOde , der er i orden? '
"Del er/or nnge, al bådene er i så dar/ig Sland"

Hvor/or slwl jeg a llid ro i en diir{ig bdd iltE beltAe r hge sv mi!g~1 i kontingent JOm de (Indre, "
Nu komr:ler vi li l kOItkurrencen
Hvad skal vi ka lde d isse a/rne stakler, der gerlJlem vint e ren har forsømt træni.n gen a f de res rytmesans, sarrarbe jds· og byggeevner, og som hvert enest.: fodr giver os andre skylden for , at dl' er sil
då rli gt (C"heredt ti l sæsonen?

Nog le af dis se stak ic, trækker deres Jammer gerUlcm hele sæsonen og klage r lieres nød rå genera lfo rsamlingen, de l e ne å r eft er det andet, stad ig uden at deltage i vlnlr"fæn,n ~en Disse roere u
værd 'ge l il en særl,g ti!el
Til enh ver konkurrence ftører e n præmie , Der er flaske af klubbens rodvU'I Vå højkant i hver kate gO fi. rorslag kim a fle ve res i brevspræk ken ti l kont oret' Mdha llen frem til den 15n, hvor d()mmer ·
komiteer, p5 grov og uretfærd 'g vis, vi l v;e lge do;: to bedste fors lag
De BIO(1 Kilh"s Lugl:
!r srf.o'Hl~' "''
-/lJ . .. I"< I (;,'-

"HO!..P
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Hvorfor man skal ha' roret,
før man få r kajakret
.V Bjarne Smedegr.ard
De lle ~r naturl ,g vl~ k Url e n lzllkt SltlJa tio n, og cNwer hghed med
o g ikk e li l ~i g1e l
her kOITlltler hislorl en

~n

" i,ke' ig s,l .... tio,l cor lil fz ldig

M""

J kajl> kke .. I",c:er ud en .:kjliS ~l>mrn.: ' l!Ifltn L n ir.slruk, or. en eri/nUl "S en mindre ,rf", co. Det cr
li di Iwligt og fralandsvind. men så er .ler jo ~ltid roligt vand langs ky~len (k\ Sar finI ,,,ndl 0"'
T uoorg oS hde ,'eJcn 1~l'l l>s k y~le n. Kon (m Sko,,~ho\'cd ruller oolgerne: lidI mere og alldcrledcs
1)(' 1 t I\( ka ja). kæmre r De IO an..i r c ~ r hurtigt ved den kæntrede. men psa bø lger er det s vært al
lomme k ajak.\:~n !)~r e; stemT~1e lang s he le kyslen. så del er heller tkkf'
go..11 M svomme den 1}1d
fla IJnd. He ldigvis ~r der nogle ~enlis" roe"::. som sp"'l:cr. om d e "il lu' hj~ rp, [)co lømmer
k aj3k~en 50' de" kolde 5vo mme r kan entre den. me n o;.e ~" erik ved al dri~ ind p~ "fI ~ n~ nen' '''i s to re
S l ~ n De for n~l"rt;svis huTl 'gi ind til Sko ... sOOved roklub, h"tlr den ... årle kaj:tktoer Iliner noge l Ion
tOJ nf SI.n klubkar.'lmt ra\ S~lv om MI ~I ;,ornrn~r. ~I del ~ndnu ikke I>~h ba d~tempe ra l llr. Oll ... illde n
virker kold. I'Ioit '-"lU' et ... åd

sa

p~

"ej hjem ske. d~t 'gtn M~,ke iorrll rot,en e r kold Ot ua::t Ige n er d~1 svæ rt Jllømme k a ia k~e n i
Heklig"'s er der 0llsA i~en en (obåt! med vell liS" rQl:re, som spørp,er om de kan hjæ lpe . De
IMlme. kajakken, filen da de se r, hvor ckt tager ~å k:"ZAerne ~I entle eAer a l have li gge i i del ko ld e
valid , hibyde. de at Idge k8Jaklot.en ombo rd og kajAke" p sl.r b
(krlO:: kan nalurllg"' s Ikke lade s'g gøle I "u~ ehGh<::dt:n, dae ,\lwe r roe r ved . al ell robåd kun må
medl81t.. del anul som t r korrekl Hverk ,w filtre e lle r rTltndre .( Ufld tage n ullder
$l yrmand~'Tl$lrukuofl, h... or de , er en e ~~I .a petSOn )
bol~tr

TeOfelisk set kunm: den kolde kaJ.lkrocr h~"e .oe' sig u l varme n i en loe r. fra en ,'e nl ig nabokl ub .
mens en af d e andre roe'(' sad i bu!lden afbA<len oppe foran. LiJlen fra kajakk ens ø~ ka r k UllJle
bi ndes sam~n merl o~n agte. fangline, sA hjakke" "ar p~ s l:l:o. Nah.:rl igvis v,ne de l ;.a:nke rarlen
på rohaden med kajakken p;, slæb <)8 en ekst.a person i båden, os s.:. , en loer, men del kunne lade
s is: ~Ofe De l ... dlt ogs.< lase lid lU SOf,C ha vn OS sk affe Ira.:'lSpo r1 lil kajak og kajakroer
Måske .... 11e ",an .iIlllde en d,spensa.IIO tt lia regler ne i en n.ød ~i( u;;lio n som de nne
Mor~k:-

Husk en "andlzl pose meo sk,Ae10J .. for de l er alle n. bla'!scncle og lJ(I ~n for oode~\.O ne"
Sel" om man er l sammen og ro . ky~ll1ll: rt . kan mart mproble me r
Spi.:Ilg ahrd om du ~an hj:elpe. h\·i~ d u SC'f f\Ol!en med pr ohkr!1e r. :;.e l,' (Jill de ikk e !w bl J I på

hJa: lp.
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Profilering - e'n kommentar
DSR's bestYlelse hllr
adul.

pu

for~kellige

tidspunkter lait om profilertng afklubben, bade udadtil og ind-

En afde ting, der medvirker ul <It gøre en klub genkendelig I det daglige, er, ilt klubmedlernmerne
anvender klublClJ. Det gør vi ikke rel meget i DSR, I hvert fald ikke almindelige motions- og langtursroere.
Jeg, synes det er ønskeligI, at OSR-medlemmerne i nøjere grad er genkendelige pa tølet. Derfor
støtter jeg helt bestyrelsens ønske om at ta Oere til al trække I klubtøjet
Klubben har forskelI igt klubtcJ 111 salg - bl.a. t-shirt, shorts og jakke - men en af de ting, som DSR
mangler, og som man i høj grad kan se, at andre klubber har, er et sæt overlræksløj.

Nar man er ude pa en almindelig aftentur, har man jo normalt brug fOf nogellidt varmere end en Tshirt og shorts, hvis del bli\r køligt. Klubben tilbyder en jakke, men i hvert fald den gamle udgave
er tkke behagelig at bruge over en t-shirt, da den er fOl tæt. og desuden er Jakkerne ret dyre, så der
besleml ikke er alle, der vil IJlve~rere i en sådan.
Et pænt og nogen lu nde bill igt sæt overtrækstøj i SO)1lmentet af klu btøj tror jeg deri mod vi Ile kunne
medVirke l j l, al del i højere grad blev normen, al man brugte klu bt øj, når man var på ....andet
I øvrigt har nogle klubber også en kasket med k.lubnavn på Det var nok også en ide at tage op.
Sådan nogle koster ik.ke mange kroner og kunne medvirke til genkendelighed, også selvom roerne
ikke bar klubtøj 1 øvngt.
lOVTI!:,,", forekommer det mærkværdi6'1 (og som noget aret kiks), at den motionplus-dragt, der blev
lavet SIdste år. er lavet i en grå farve, der I hvert fald ikke leder tanken hen på DSR.
Bestyrelsen burde også gøre en mere aktiv indsats for at fa solgt klubtøjet. Hvorfor ikke annoncere
en aften, hvor løjet bli'r fremvist, så medlemmerne kunne se på del og prøve det? Jeg Iror man
kunne få sol/:,'1 mere a f det, h vis man lavede el sådant fremstød.
Lars BlIndesen

- - -- - - - - -

._-- -

-

- - - - - - - - - - ---,

Hvor er DSR's instruktører?
DSR har mange instruktører - en stor bestand af gamle instruktører plus ca. 20, der er uddannet i år
Det burde derfor ikke være el problem at ffi kaninerne på vandet pa instruklionsdagene. Ikke desto
mindre kan man konstatere, at det j hvert fald ind imellem kniber meget al fa Instruldørerne lil at
møde op. At der på en ganske fLIl dag i begyndelsen af juni kun møder fem Instruktører op. er ikke
imponerende.
De færresle instruktører har lyst 1\1 at gå på vandet mere end en gang pr. instruklionsaften, men det
var nødvendigt denne a flen, og endda var der kaniner, der gik hjem uden at være blevet instrueret.
Del er sgu for dårligti De nye Instruk[ører må have en interesse j al fa rutine i instruktion, og de
gamle må kunne afse mindst nogle enkelte aftener i løbet ar sæsonen.
Hvis Oere af den store lJ)slruktørstab mødte op, ville der ikke være problemer med at rn. kaninerne
p~ vandet, og slæbet ville være mindre for den hlle (Jok afinstruklører\ der [rækker læsset i
øjeblikket. Så mød nu op, instntktører, så kaninerne kan ~ den instruktion, de forventer
I

Guinness-rekord til Københavns Roklub
12 piser

rr~

K"bcnha'ms RokJub(KR) har gfOn DSR's fyr" kunstm (Aer og har d . 4. ·5 apr,1 sal
i N -timers crgomc:ter-runil'l:. Pigerne nåede Bt ro 312 kilometer - en pæn
rorbc:dr l1S af den h,.jl!d ~ge rekOld p~ 314 kn ~ ~l af et amCli lansk Ilold

GUInIlC!.lH~ k ord

Ti ll ykke li l KR med re korden _

L8

Orienteringsløb 1998
[ Dalo
17.07
118m
19,07

- -

I Lø b.~ty (: _ _ __ I~S~k~O~'C7--S~ IU - dages
:-isvllde He~ - Sjæ ll..l -dll g~
I SI. Dyrehave S'~I1.3-d~s
IGribskov Mårum

J1~ B

~kOV Syd

01 .09
OS.09

B-nat
DM-nat

06.09

DM

0'l.0'l

B-nat
B

13.09

-- -

Gadevang - - - - Gribs kov Esrum
I Valb ygård mm

I Kø ~ ÅS

I Dal1slrll~ Krogenberg

A rra n ~ø r
-

-

--

Farum OK

Faru m OK

-

Farum OK
~erod OK

HIllerød FIF
Balleru ISG
$Or 0 OK ._
K"ge O ~

==J

, H$OK

Ti lmdd,n!: (1 4 tlac e (ør )
lohanFr)'dendanl
Engbakken 27
2810V"um

lif 38 1762 52 (3rh.)
45S58605 (puv)

--------------------,

"'S::;i,;;;;;;;;;;;:;;;;;;-,~,~, Rang, lede l Dl Mrogenf Houl (lo/(; :L8)

_ -.J

DSR går til film en!
" t,

O~r Cl 1101.: 'lORen de r h.u u t~,j(CI _,i~ v'.cr ... I
nogle \l ~ r for uden Ijolkr rurlli l med ~ I ~".I~,,
lan",r:! p;i q ,!dct. og lit ~I rlH (VIKi; i M un in ; ! ) ')Rs k lllblrOlj er . Ud 0:( fordi, \I I a ~d ,Il fn" rn,I, IIc:
cn \" ;<.ko o m. hvc.dan man 51..a l bt:handk r(,H!I~I"r ielkl I )~ \V:t:rrc er d"" l".!.:n nl<:<,Ivirkcn Ir J v ore~

Ildl igcrt m:J.lc,ic lfrHV.l.itcr C hnsl ,a" !'.:\crs.:n, d~ hftl, VM kr ~ III i!1 rnedv ,rla:nd~ , il Ul >a; t\!. PI'O,Id.:l";l
'gang 1I.k~( ',CHIl ,vrig delt aget i de: It,a"j.! ~ Ifld lc,kn d~ d i $~ u,sion~ r M ~ n han ~ al g l c :llllwl. ni c nii~r ~·
re Ii i

]yll~ nd

[JuJl t del il" k

Il d " r mak, <lI

1j-~ rnS l ill<'. <:'1

elier

tk (~

videoer, wm bln l,d n,1 Ics under in,tw;, \; oncn

~r" ,a \ e l

nyt

som "g~m lc " roc ,e, <[;'1m.!::!!d "g ''' ~ltlLkINC r.

0.:1 er f"r,1 0 f; fr.::m mt " , [nen"'!::cn al " Ideoer ne skil! s i kr~ bAd~rte mad de ma ng~ skalle r ~o m ue
hur (~ el. l ang t:k fk~t ~ skader vil hdl kunne ul1dga~. h~i, ~Ik r()C,,: og ~l yrm;o::nu \"il.r
uddlnll<::l og Ha:r..-:t kOfTe kt. og derrned cf'så hvis uer var ton god d;~ J plin , N (k nt:. Vi Io..un nc spare
l1lang' konl,ngenlhoncr og ~ i >; ulUl e wtdga dd kdcl ig~ "Øfleri" der ]wre~ neJe ved roprotok o llen .
[)et <::r jo ikkc mot;on -p lu~ da l:cgg,' beslag på Mdcne. men \Jer ,mod o ~ alle ~amrnen. de r hlll
smJdr<!l ma terie llet s!i clrb h~l~delc n konslanll igge r rr-.:d bunden i ,",j ret. Alle "0ffe re " bctks de rfor venlig;l ~ka:n.ke dette Cnlanke og i "\.Tigt tænke på den mang lernle arbejdsord nin g samt d,:"
komrTl<:nde generalforsamling meste gang de "olkr" over nlOtion plus.
d k rh )I1<J~ n

Ved uJd:mm:lsen af de nye ro e,,: skal videoen desude n kunne bruges wrn en afla.m ullg a r ins truk tcrerne. Del ska l ikke længere være nødvernli gt al holde fo red rag om banalitet er som r.e h bundpropp;: r og slan.dere. og samtidig vi l ajle nye roere kunJ\l.: he nvi~ lil videoerne. h~' i5 en in sm,kl" ,
skulk ulstruere i andet eod det vi har allah i k lubbe n
V, vil gennemf~re optagelserne i løbet af sommeren og redigere de m fæ rdig ind e ro Sl arode rl!ej ~ rol." ·
Jte n 1999. Inden de n endel ig redigering er de l planen a t ge nnemg~ indho ldet me d fle, e a f k lnbberos
mele elfarnc med le mme r.

Plil n!:Jgte af~ n il
I . Båden på van.del. og op igen. fra pontor.
2. Biiden på vandel. og op igen. fra åben

J. Atlevenng af bade lI (lg re pa.ral ,(l n at
4 K(lmma,od(leme

k~'SI

~mii.skader

p., va nd el

.5 T illæ gn,ng
6 Ro te!o:.n[)c
7 Ent fin g:illvelse,

8

Rofa: vandcl

9 ScfarHfeg l(f. ans varet i bMe'l. navne

~

Md(!1S de !e. bådtyper. reuigheder i OSR m.m.

08 l øvr igl
Jeg hø ,e. se lvfnlge lo g ge rne fra a lk der hat ideer, e l ~, som gerne
måde. og;eg hMl(:r. at VI id s lut !ir en video der kan bl" 'e brugt

22

~!l

hlhyde hjæ lp på en eller anden

Jeg vi l i ovngt opfort1re ul..lt nogle slår sig sammen I en grupPE", som kunne ordne alle årerne i
båtlhallen De trænger t,1 dct, 0CJC'!: ved 8t Mo!::ens Haut har et brl!:llClende ønske om al få tlem JUstertt,(lg at han selvfølgeli!: hverken kan eller skal ordne alt /ler I klub~n _ Hvis der er oasen der
har lys!, >il behøvet r tkke dr ville ret meget om årerne, forvejen, lor jeg er sikke, på. at Mogcns
gerne gi~er ,åd og vejledning li l ri gotlt stykke arbejde
Hil",,, fra

Cm A"derun, (lif J<'i /O 13 46)
R~dakl,o"m /CO" /'lfoj~, al oplagtlserne e~ lykkedes SD god/o al Nordisk Film hor viSI "'ler~JS~ for
videoen l (nej. del t f ikke lyv, ena/årelS kani"er urbejder ved Nord,!. Film og har ulbudl al ydl!
Of$islance mltd r~digerinf; af op/age/semt. Fla/').

_.
Gen " Spielberg " & Co i gang

m~d oplagelserne

i DSR. (Fo/O.· LBj

2)

Broroning
I f()fn~"ldel:IC med åbning!."n af S'OIebællsbr~n havde OFfR arrangere! bloron,n& søndag d 14,6.,
hvor de! Vat hensigr en at ro langs broen tværs OVCf SIOIchælt [311 (II 1000 roe lc VM tilmeldt. heraf
31 lTa OSR , der med 810c.c fordeh på to trailere drog mod KO/so< (,},das eflcrmiddag. Den ene
trai kr ville Sto. ,." r. have værtl mjsunde hg over. 2 ~e o''Co på hillandcn ad , ~ , h af bræddcI ('~
slyrmartdspudc . O"crnalninsen fand t sted på del gamle SIJdlQo I Kor sor , h''Ot klu t>/:oeme kunl'lC sl6
telte op m. " .

Da ,-; . cF.e. enall for kort IUII oven på cn hyggelig aRen.
mor\;cn, \lirkede dCI 50m cn IX/fck! dag. \O l og $"8&

derefter al bl;r,;e op, og enCf 101$1 al have

ud~l

V i nd

~Iog

ojnelle o p ved 6 ·ridcn sondag

Men desværre begyndl C del i " filerne

stamtdspunklCI ; h.lhorn. 111 vinde" Ii'JJedC at.

bt:slullcde arTangørerne al a!1yse h1fen tvær s Olle' hæltct

v:erel ~'el.ktlldl fo r deh~gc(ne, ill ,oslkoen ror IUl>'s nins Vllf.t:1 Slor, dil
kJæYedt svag vi nd . Da1u.en bl a. gik r væf~ oye. den sto.c sejlrel'lde OSl for Spwgo,
og der ~ku lle rm I~nsetc [Ja lane! end rcslerne normal! sodkender. er "Cl kIl\('( , 111 da ikke htev lag(l
chaoctr, så man kan 111111 indvende mod 3nysI1 il1scn,
Del havde

~Ie lid~n

ar.an~~mtnlel

Men ~rSerligt va. del, al del ikke bley deMC sans, vi roede over Srorebælt, oS synd oss! for
arrangorernc, bl.a form.1nden for MTU. Kate HaJl~n Skaviu og I'c.nille Wilken, Gefion. der havdt
lagt el stan arbejd~ i forber~dels.e , ne.

DoS var der mulighed for lU ro op og ned langs kySlen ved Korso" ~ e n del DSR-mc:dlcmmc:r lik
dog Toel uoder 1Jr0en, l'(lds 1Ih. En lur ind gcnnem ha~nen til Korso, ROklub blev &1 og~ til.
1 øvrigt kUI\fIe det ses af Korsør Roklu bs nag, at d~ t hb::SCf megct på de kanter . El ITICre slidl
spli1 flag erwj denne kluns kan vi sl ikke OpViscll.
vi fil< dog allc Cl varigt minde med hjem om de n den dag, vi ikk e ko m over Slo,eba: h En r-$h in
med broen på.

L"r,\ {llmdeu"

Sl'/v om vi ,kke ku'" O~~r Slu.('oæll. mr del en !rn:gel,~ 11<,
!Ir. ti glrml fro DSR 's "base camp ,. lørdag ufien (FuIQ LB)

Stadig

skæv tv-dækning af sport

For et Id le ~ rs ' Id siden refererede"eg he r i b ladet en t.<nde rsøgelse, Danmarks Idræts for b,lI1d (OIF)
h~vd e lavel vedrorenrle T V -dæ, nincen <lf forskellige Idrætsgrene Unde r 'illgel~n V,>l~ en s!or
sk~\lhed; En hl le håndfuld id'1I:l sgrc1e· fodl;>Old, håndbold og cyk long - f LI< langl &lorSl~delen af
TV -toden hos pub lic se,.v'ce_kaM lerre DR og TV2, m"' n~ en lang række mindre id. ætss,ene over hovedel ikke f,k e l seku nd pH skærmen Roning fi k ·OOrlsellra OL i Atlanta - klin gar:s ke /a
lI1 inu ucrs dækJ>ing pli de l(! kan~ le r.

lJl F har IlU lavel m ny u ndersøge lse, der -,iser al sb:v hederne Ikke er b l ev~1 rnHld rt, oplyst r D i f ' s
b'ad Idræl i nr. 8 (8. maj 1998 ) (blad~! t,ndes Pd DSR's b ladhy lde) . Silledc:i
fodooJd , r.andbo ld
og c}klill g Gr >\a<l ir, ca 65 % af spoct.sse nd~liden - pil rV 2 far d~ lre id,æls !"""" enddll he le 78 %og de JO mest " istt: Idrætsgrene 1-;" o,'e r 'i0 % ~r sportsse "de l"j ~n
l"Ion mg ~r ikJ,;e nævnt i artlk len. rnen der ~r nok Re iler ikk e sktt no~en positi" udv i k l in~ for vores
spon i form afmcre :>endctld

m,

[Jen første undersøgelse p<'lkJldle sig en de l po litisk opmærk~Qmhed. men eftersom der ikke er skel
noget "den da . skal mlln nok lk.kc h<'l be på, at der fra PO h li , ~ 5iJe ~ ol l>h~e ~tjllc l kr av om stolTe
~ b idighed lil de IO I v · ~l aliolle r

Sidste

ar kunne man hå be Pd, at SIX)Ms kana ler1 Tv' ·S kunne

l il en breJer<.: dæ kning af sport, men denne kana!
jo wrn hek~ndt n~,1 e n("n Ol; hj~m
101 gengæld "an maJl i samme IV. afDIF's bind la;se, al O lU
(""den h ~mmelige kan~I") ~' il b, uge send~lid på d e m i l\dr~
idræ:t sgren<! j " ln ~ s,x\llsudsendelser Del lyder ~ræn del1ce,
men desværre er de! io kun en lil le del af scern~ . der 5<'"r
de nne i øVrigt p~ mange mådel I.HJm.æ, kede kan"i
Men 'ad os se, hvad DR2 kan finde pii Del kunne JO \'æ,e, at
nogle nye vinkler på sponsdækningen kll rme fa afsmittende
vllbu n!: Jf~ de ro SlOt e nationale k~na)e t
med,,:,k~

~i k
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DSR Top 25 pr. 15. juni 1998
Mang~ ha, Spur!!,l, . og h~r komme r den, Lis ten ove r de 25 medlemme r, som har (o et neSI kilometer
ir dli l nu . So m det v il ses er d~r rThln ge "ganvne lkendlc" på liSlen, men og s:; ny e nav ne, som gør sig
s1ærkl gæ ldende. 1 a h har de 25 roe re tilbagelagl knap 14.000 k m
l alt ha r 464 med lemm u værel på vandel i år. 250 =d lemmcr har roe l under SO km .. 76
medlemmer har roel mellem 50 og 100 km ., 59 medlernrr.~r na, rOC I mellem 100 og 20n k.m. , 3 !
medlemmeT har roel me ll em 200 og )00, mens 44 medlemme r lopper med Qver )00 l m ,ndtil nu.
Me n s.a:sonen er lang lfrJ forbi , - o g de, kan ske milflRe :endr inger de kommende uge r ([3em;et k ill
kaprOf m f ikh e r medtaget i SI MiSl lkk en)
N~\'n

Anl a l km AnlJ lture

3842

Bøg Mosegaard

887

57

2

4180

M ichael Remod

797

43

PI# t ring M ed l.nr.

l

2763

Søren larsen

69J

48

4

3782

Vahan Ter-Varda nyan

67 1

45

S

3207

Yvon L,ndschouw

6J8

6

3680

Sleen Knudsen

629

"

7

3732

Mene Carslensen

607

)7

8

51

Anders Bo Christensen

586

22

9

3436

Karen Krisl ine Jense n

568

40

10

40') 4

Niels (j Jørgensen

564

32

JO

11

729

Ande rs Føy n

558

40

12

206

Be nle KjØll er

550

8

Il

3275

Brill3 KriSlofferse n

536

41

l·'

2678

k ns Chr. Pøme ki

533

35

15

4087

Karen Lauberg

Sl4

35

28
27

16

1025

Rirgiue Strnon';('n

499

17

3874

Peter Viuf Johansen

496

"

4275

Vibeke Mikkelse n

490

JS

19

2023

Pia Abc Østergaard

486

23

20

3971

Tine Dyssemark

444

29

21

666

Albert Simrnonsen

441

11

22

2932

Winnie Wer borg

439

)7

23

3757

ArmeIIe Waller

42 7

25

"

3597

M ia Schrøde r

]J

2704

Tina Voer

4"
41 3

2S
DSR i ah

26

!3&84 km

J2
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
"Ak Ilvilel ska lender" .

3

"Onentenngsløb"

3

"Kamndåb 199B"

4

"Måneskinsture"

6

"Gymnastik september 199B"

6

"Hvem kender denne sang')

7

"Surfs up ..

8

"La ngd 1st ancekaprOIll nger ..

11

"Roforbundet beholder selv præmie"

14

"Mette 810ch har' gjort comeback" .

1S

"DS R's kaproere har succes"

16

"Sejrene gav bonus"

18

"Navne- og adresseliste'"
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INDMELDELSE.. sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør I
tYcIdehallen Indbelalmgen dækker de 3 første måneders kontingent
KONTINGENT: opkræves IN art alsv 1st forud via giro Ved overskndels.e af betalingsfn'sf pålægges el gebyr

på 2S kr. pr. rykker. HVIs rykker krydser forsinket Indbetalmg kan der ses bort fra rykker, men gebyret VII blive
opkrævet det følgende lNar1al Kontingentet er 450 kr pr kvartal.

UDMELDELSE: Kan ske gældende (ra 1/1, 1/4. 1n og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages
varsel Gyldig udmeldelse foretages ved al Indbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 iii OSR's glrokonlo !1r
500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse pa den del af girokortet, som posthuset
beholder (betalmgsdelen) Girokortet er dokumentation for. at udmeldelse har fundet rettidigt ~ted og man
bør l egen Interesse gemme glrokvlhenngen Kontingenlopluævningskortene kan Ikke anvendes til udmeldelse, Idet meddelelser Ikke kan anføres på disse
OBS' IKKE A UTOMATfSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, Indtil
gyldig udmeldelse har fundet s.ted, uanset om OSR's faciliteter og ak1lViteter benyttes EksklUSion vil først
finde sted ved en restance svarende III'/, - 1 års kon1ingent og restancen VII om nøehiendlgt blive Inddraget
ved InGaSSO Alle omkostninger I forbindelse hermed betales af skyldneren.

I

af

Fors~den: DSR's vmdere
Ringkøbtng FJoreJens Gyldne Helt.
Fra venstre bagest: Bøg Mosegaard, Mia Schrøder og Jens Chr. Pømeki.

~sf

2

fra v.: Brl/tB Knsloffersen, Karen Jensen og Mette Carstensen.

_ _ _I
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... '.0;• ...-

-

------- -Dato
1

I

l

I
L-

-I

14.-16.8.

-I

Begivenhed
------

Begynderla ng tur til N i~ iolll e l singM

~

Ka n;ndab

•

12.9.

Høstfes t

1

_L_

24.10.

Sta nde rstrygnin g

Redaktionen har ikke m;:; dtagel op iysnUlger om akli;';;;der~d over d~her oplys(~ ~7ncn hold oJe -

I

med ~Ds13gstAVl e n. hvor øvrige arrMgementer vil blive sl.1.el op ___ __ _

_ _____I

Reda ktionen havde som "!evn! i sidsle nummer afbladet t.k..kc planlagl al udkolnme med en
udgave i augusI m~ned , Da ~51)Telse n imidlertid ønskede en gym.nasttkplan odSI"el, og der
indkom el pM godr. bidr,,~ . har vi va lgt al sløjfe ,edakllOr.ens f~ r;e og udsende der augustnummer ,
som du nus;dde r m<:d - og forh~belllhg slønner du samtidig I en hedebølge, for det jammerlige,
l<;OrTV11c rvCJr kan da for søren ikke blive ved'
Del' lovede Aynmasl ik plan dukkede aldri g op, men brlng~s I ~~plell\be,nul11JT'l<:ret
Vi piir~gr.cl al udkOJlml~ IBen orrtkJing I. seplcml;:cr, forhdbenthg med mange gode bidrag fra
II læsefll~ om wlnmer~ns opt~velsef i klubben

K redsarrange menter:
10 km motionsroni ng a fbolde s S. augusl (SAS) og 20. augusl (Hellerup
Dameroklub)

Orienteringsløb 1998
Dato

Løbitype

S kov

Arrangor

2108

D

Gribskov Syd

Søllerød OK
Hillerød FIF _ ____

02,09

B-nat

Gadevang

0)09

DM-nal

Gribslov Esrum

Ballerup ! SG

06,09

DM

Valbv ... ård non

Sorø OK

09.09

B-nal

Køre ÅS

"

Dan~t rUj}/KrOgenberR

13.09

1

Køge OK

~--

Tilmelding (14 daBe før) Johan Fryderxlahl

Engbakk cn 27
2830 Virum

lif. 38 l7 62 52 (arb.)
45858605 (priv)
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~ ,-I I ~ / "Jf år bUller bet anberLebeS' . .. "

~

Vin~ene

NeptJ,1 n h-M nj st si1.
plIJ!!-ser,
h-I\-vene skJ,1/n/ner. HI\-n vil f(!r/nil~es kl\-ninerne skl\-l ci!h s!

Pet er en 1un~t 5~, M ~ÅPsritJ,1l\-let ~n~er
lør~ r{. u. M1 9wtii, f 5ll\-1 efter s"len h-M
nÅet zenith- (~V5. kt.m
Herefter J,1~~eles 1rø~ "1 hø~ til ~e ~øhe.

1"Å ~et s1fven~e sl~ne s l ~ vil festen i
PSF's l "kl\-ler ?Åpe11fn~e. TJOkr. i 5t~en
/nønt ?Åført MM1ntft-e Fe1inl\-j its'1n 5kl\-t
ertIJ!!-11es senest ~. {J. 1\-J,111AStii.

1\

"]J

at blibet bet anberlebes ... " ~- I - /

'Weru. n h.M rej st si1' Vin~ene blæser,
h.~Vene SKJ,f/'nf11,er. 'lfA-n vil fur/'nit~es KM.inerne SK"',[ ~øbesf
SU/'n l'ne-~lef>1.f>1.er A-f I'vrten ()n;tvlA-'Ys ,lA niw Lv< s
hA-Ver i f vrtj ent er stvrslkt ~Ab. r k.JI,l~es ~e'fur
til SI'v/'nlitfj frul.~ ~. .?t. Jl,11~l1stii seks sl~s efter
sulens zenitk (~vs. kl. tF). Herjrl'v vil r SVf>1.
furbere~else til ~Aben blive ført in~ i A-n~en
ver~en, ~er er en sl'vn~ ruer vær~i1'
SL '1 1'i9U S rlA~:N' er ste~et ~et kæn~er. JO
slA-1ne f>1.pnter vq MM1retke F-~inM kvntrA-f ej
er ~en rin1e l'v!1ift, v<~uve,- e~ers ~æl , r f>1.A
erlæ11e senest { 1J. 1'vV<11-fStii
(Je n4!rln"" Pin Jeanine", ft{ft e ~n i SI1"f"fJtUeft)

~

Måneskinsture afholdes

F redag d. 7/8 kl. 20.30
og
Fredag d. 4/9 k!. 19.30

~
~

© Vi mødes på bådpladsen, sætte r både og rOf en tur ind I kanalerne
© Vi holder kaffepause inde ved Gammel Strand, så lag en kande
ka ffe med hj e mm efr a .
Kage plejer også al blive positivt modtaget.

('FDet er styrm a ndens ansvar al de r er lys på båden!
Tagev!. en cykellygte eLlign med som reserve, hvis klubbens
petroleumslampe svigter undervejs.

© Efte r turen kan købes varm s uppe ml nul es i klubben .
MVH

Motionsudvalget

Gymnastikprogra mmet fra l. september:
Gy mnastikken st.'lrter igen for fulde omdrejninger fra l. september.
Programm et er ston set lig sidste vinters program, dog er programmet for
sønd agen endnu ikk e fast lagt.
Det flllde program offentli ggø res i næste
nummer afbladet.
lndlil da : hold øje med opslagstavlen .

Hvem kender denne sang?
Da jeg o\'cr sommeren :.'I)vede rundt pi\. bogr('olcrElt', randt jeg ved et tilf::.:lde bagerst i Jobaoncs V,
en !IlImliog fif blandede digt~. Blandt dis..qe stod plud.~t'ligt denIle nQget

.JenSIWS "KONGENS FA LO"
svulstige sang:

SLAGSAl'iG
for
Dfu~SKSSTUOENTERSROKLU8

Bær den lange Baad af Skuret!
Væk med Hat og Vest ~amr Uret!
Ud lIf Tiden, '0011 fra Byen,
Stævn mCld Sundet under Skyen. ~
SolbesklI1.ftet Sprøjt for Boven,
Pejling fjernt afKY:'iLen. Skoven Et med Bølgen., Blæsten, Skummel,
Solen, Saltet, Dybet, Rummet!

Saadan trak me() Lyst de Gamle
Aaren i en Raasklnds Hom\e
St:erk var Søen, slærk blev Haanden
øjet vaageni, aaben Aanden.
Luft i Lungen, karske Vener,
Udsyn, Rankhed, stramme Sener!
Mænd paa Tofter bygged Land!..:!'
Vend som de da Blik mod Vandet!
Bær den lange Baad af Skuret I
Væk med Hat og Ve:)( samt Uret
Ud af Tiden, bort Ii'a Byen,
Stævn mod Sundet under Skyen I
Solbeskinnet Sprøjt for Boven,
P\!jling fjernt af Kysten. Skoven Et med Bølgen, Blæslen, Skummet,
Solen, Saltet, Dybet. Rummet!

Hvad ~ end en "RaaskJnds Hamle" er og hvor fedt det egentlig er al have "stranvnc Sener"
hen i del uvisse. Der hmne dog være sjovt at høre, o m der evt. er nage n aJ k lubhens æld re
medlemmer. d~r kender til dCIUle slagsong, og ved hvornår den er blevet brugt.

m~

sta

Uden al regne mig for vor tids Johannes V. Jensen kunne jeG. forestille mig folgende mere nutIdige
version
Tril den rådne båd af hallt:::n (
Hju let~ skr igen, skrogets 1 allen
l de! fjerne blikket øjner
Barseoocks to skorstenssøjJer
MOlorlarm og vandsklbC}ller
Sejlerfæ med vom og øller
Søers rul Ie n, båd e ns vugge n
Tryk så t li nu, væk fra smoggen

~

Karen K. .Jemen
7

Iha d llrkiHI

,i~lt

K:.ren JcllSc:1IS ind l~fl hlU" sat l.::dl}.I0f~ på lid. detekllvM be jdc V<::d SOj;ninf: I [)SR 's
fra
(15 år~ jub, r;eel ) fa ndt;cg san;;CII. der Cl ~k l e "'el af Jnh , V. k"'ien (il
illOhiebcn af OSR's ldubhu~ i I 920. d~ gllmle kluhh u\. det var tegnet af Poul HClln iTlI!.,;<; n OB "HH
~d br.:ndte I 191ti.

Ju bitætJm~bnS

,q·n

Det er 1 buge ... 11.0:"'/11. al sa ul:\cn efte r de f3r~l e ål kun !ij.:a:lde nt blev sI.>ngd, da 'neloJief\ er ItlCg-::t
Klu bben har \"f${ nodem.:: liggen& el Sled. sil måske ka n vi ktgge Il.l:rrnc:r..: på. hvmd;1Il den
syng..-!. ved el1 senere leJ hghed
$ ... .1:1

Vedrorende "RuskInds liam le" oplyser den $lo.e gamle ordbog o v;;r de! d;>mk e sprog. at en hamit:
(I en St rop af skind og råsk ,fId er fådyrskind. l gamle dage brugte rru n således vlstook ,1\ fæ~lnc
.\ren III et Iodrctsl åcndc Ira:st}J...ke på fæ hngcn med en st rop dkr I~m !!.f ~k ;nd. 1 1 ,,0I~ ,dl rJ<l>rs~ ind
skulk Yzre spec Ie lt vclq;l'\el lil dette cr ill~ oplyst. SjoV! nok hem';~r ~ I:S'" dis~ op~ l~r_ (lI.,mk
og IJskinJ) i OI'd bo sen li l de to linjer i andet velS ar .lohs V Jensens OISlfSo"lng. s.~ dCl er ik kc ord,
der h~r >,z.et meSel brugt i nyere lid

Lori S"ndu",n

S ur Ps Up - Musis k månes kin stur gellO em n.1tten - kJa r +
Af Klaus R Svcndsr.;n

Su m Jm,d,gr W/le gilda Mdrnr ')1m'$k ais/r" Po,en l,rcdAts godl ud - OP. vupli - ' b'g blodrs oll
"gIrI""

Frcd~g ane n vcd 2 i ·tiden. En pæn forsamhng DSR 'cre har sal
hmanden SlæHOI: ved b.idhallen. Vi mødes ved vo r! landsbyhus ' hUe
&(0111>1: plæne med szdv mnligvis lid t o rdknap (orvcnlnLI1J; Inden ""!ake 011'". Det !oljer Yin drmc S$lgt af

o~

varlter hl

Jt

blivc en af de {Drsle IuIlC og lænse ~'enlede so mmera ftene r

4 ~ er allefede p.1 vandel oS ~fsted Nu hlivcr del \lO res lur III at
- leiS CO'

I!.l.J.~! e r

_ (o-dpr.J.lo,l.ken chec ke s

Kursen t r (Kap) H ol~ns «(XI Gode HåbS) B,o. hvor vi if"'lse IllOtlOfl$udval&e t s~a l hOlde P<'],$t ,
11)'(k hl,llandeflS sel$kab og; dtl medbragte. (L..a:s I oyrigl !ry~t videre. <!t I YII senere fre m!!.! , hvad
IflSt.u!r.l lonschefen U"ldlog')
OcSl inahonc:n klldc~ 'I[olse b)'korlel fOl HS uw enM, sAdan midi 1ce nlNm ' Udo ver YI sely(ø lgC l1i
skal hi lse pl de gamle stolte ftsJcc koller, melder hisIonen endnu Ikke noget om. h~Ol'\lult vI vil "lI'lde
l ilbageværende medlemmer a fThe Bcach IloY I e Iler I...,..e
PoIr vi høre. "God only k nows
H

,

g

~irencme

nynne

Ikre ~

s.ansc' Men måske

Ouvertu re
Allerede ved de første tag på den spejlblanke vandoverflade mærkes et velbefindende sug ved at
være i båden. Smidigt passerer "Ve" havnens tosporede broviadukt, og "det er vel", fordi en lille
andefamilie, på hastigt tilbagetog, da også skal være her
Som smidige katte glider bådene rytmisk afsted. Poten strækkes godt ud - og vupti - "big blades all
right". Rundt hjørnet ved Nordhavnens stensætning viser aftensolen Orange Appelsin i horisonten.
Den tegner turen flol.
Touring
Vi går ind i Nordre Frihavns 0stbassin ved Amerikakaj med det fronune håb om, at finde nordvest
passagen, om end ikke til Amerika, så da ud i Københavns yderhavn Igen . Her er ingen isbjerge så
missioneo lykkes. Anstændigvis hilser vi på den lille havfrue. Hun struner forårskåd og sundere end
længe set.
Inde i Christianshavns kanal kommer tilråb fra et par af de lokale rødder. Budskabet fra
gadedrengene med smil pil læben er; "de andre roede samme vej". Muligvis er det de stille
romantiske kanal ro-nøk. der foranlediger plads tillidt kirkegaard'sk tankevirksomhed: "hvad er
livet andet end at leve for en ide"l"
GI. Strand i sigte. Fortøjningen sættes og vi ligger lYdd ved båd efter "crusing" på overfladen i et
skarpt hjørne for enden af Frederiksholms Kanal .. Stemningen er som en positiv lunefuld måne her
midt i Dronningens by. Den medbragte kaffe og kage heller ikke at foragte.
Hvad Jesper bedrev
Instruktionschef Jesper P. udviser forbillede. Han knapper flittigt dåser op og forplejer sig med
drikkelige sager og bekendtgør i øvrigt, at han i sin egenskab har tænkt sig at sidde
styrmandsvagten hjemad . Besætningen finder beslutningen ganske forstandig.
Stille hjemad
Tid til at forankre aftenlanterneIl, der selv på kort afstand synes som en lille lysklat. Nyhavn ser
indtagende ud fra søside tæt på midnat. Københavns Las Vegas er på behagelig distance. Vi er i
relte element, så stille, s~ fmt og dejligt, som kun H.C. Andersen kan sige det. Hans hus toner os i
møde i Nyhavns positur . Danmark nu blunder den lyse stjerneklare nat.

Ræs
Styrmanden er ikke helt faldet i søvn, men melder båd i sigte mellem Trekroner og Langelinje. Lur
os om det ikke er en anden DSR båd . "Ak" (besætningen) og "Ve" (båden) synes at ville det samme
- den slingrende båd forude virker underlig provokatorisk, og vi trænger oplagt til, om ikke en gang
lak, så lidt liv i kludene og sund konkurrence! ForfØlgelsen optages og vi er hurtige varme . Båden
skal hentes og der trykkes til. Vi er bekendt med, at Motion + Niels Gorm er en sjælden mand, der
krydrer roningens højere luftlag med surfing i Hundested i weekenden. Han udfolder nu som slowdancer en elegant dieselslider ro-kapacitet, der vil noget l Bådens øvrige besætning udgøre~ af to

9

thske ~anonel med el uspokltllr..mp'Mlmkl t I;od behold De viser hurtiS' al tilel;f'If: 5ig, hvad der
ef vll:scnlhSI her III 50S OK bw:ltr $11; f~l med sohdt' !;rnder De er mcd på noderne,
InS!l'\lkll()ns JCc';pet l~beI s.zdv~~n Ha Ikke maele r, men lader SIG n~S iell .. i~e med o~ ud af sin rollc,
al IlI:nl.e SiB, hver er andel end del sode ir,·
Han kender farvand~1 ,r):jgknde oG Styrer, med
s\k.l;er ~.and, "Ve" sr.l!:ven op lanp IlOldl-.avS<.II:lnV1&en. V , kommer grad"lst $t3r"g tættere pa dCI
udvalBlc I)SR bytte! Tydc:lii': hr:),b,ar aktiVitet. kald t "lI,t;!l:rke" rOllmB. udfoldes nu tros kcllc.;:aernt.
Dt forSoJsel at holde trit Del bll'·CI r.J:I opløb og IYlge scJc lra:k,ll\cm 1.0rJUl1(1 forsI!
Moin cs kln Sll3Hcn ~,~r ilY uvtntcl cr'lCrgi. "lino:skinsmaSI eller CJ. Ø.'C I!o<:n cr en nydclse.
S lutspil

KonkurreIlI kollegaen ml II.'I rz,dq~vI5 kapltulc're ~or: rm S"anemollcns bfo,'raduk t Men måske er
det znCune man viser ~n s,'nl I hvert fald II lkende!:!,ver bådeM bcsOI:tning cfterfulgendc r"rende
enlshed om. ~l det var en and
I kaminen er vi alle i samme bAd 0& ,·ederkvzl;ef 05 dIer
"Good Vibratoo rof·

. _

~tl

med " Itræng! "111m ~uppt.: og rinder

- Fause!!l

.

Langdistancekaproninger 1998
Flotte resultater til DSR i Ringkøbing, Tissø og Århus
Nu er jul! gået. og med juli er ()gså den hardt tiltrængte pause i rækken al langdislancekapronmger
forbI. Tre løb er afviklet og der er to al se trem til i august Indtil vidae kan vi konstatere, at det går
rigtig godt for DSR Vi sttller ikke bare tlere hold end VI plejer, Vl tager også medatjer og vandrepokaler med hjem. Som en særlig læserservice skal del oplyses, at de fem løb indgar i kampen om
henholdsvis Danmarksmesterskaberne for senlOr herrer (25 km) og senior damer (IO km) samt
Forbund~mestef$kaberne i ::'Iben m\x (henholdsvis 10 og 25 km) og vetcran mix (lO km for roere
over 32).

Ringkøbing
Første løb afholdtes i Ringkøbmg pa Vona. Vi havde klubbens nye Jørgen Andersen-båd Hu med til
Jylland og dertne skulle ros både i [O km åben mix om formiddagen og senior dame om eftermiddagen Vi arrkom med {o~el ill Ringkøbmg roklub fredag aften før løbene om lørdagen, Roklubben
ligger sa godt som midt i et fuglereservat, og for en sam(ing sttnbrobørn som os var natten! tcltet
fyldt med ukendte lyde først var der en armada fra Sønderborg som OC$lurtede at synge deres
hjemegns vemodige d ruksange, og da de sidste faldt om tog de mange forårskåde fugle af alle arter
over. Det er utroligt så højt sådan nogle små dyr kan sige PlI1m m III IlP og K VlIJll1lDDDDDEE-

EEEERRRRR.
Morgenen oprandt og vores mixhold kom af sted. Ruten for IO km løbene VaJ enkel al finde. Lidt
taktlk var der dog brug for, da st rømfo rho Ide fle er noget forske Il ige a Il e fter om man ligger mld t I
åen eller langs bredden Ydermere var åen td tider S:1 smal, at eventuelle overhalinger skulle overstås for der kom modgående bade. Da mixholdet kom på land igen, fik vi på dameholdet derfor
mange nyttige tips, inden mixholdet tog ind til Ringkøbing for at opsøge de lokale specialiteter på
Mac D Det gik rigtig godt for begge hold På trods afsmå skørthedsfejl i skift og vendingel var
begge ho Id hurt igst i deres k lasser. Om aftenen fi k v i - undec en overdi.ld ig fest middag - overrakt
vores medaljer og en frossen røget helt (en helt er en fisk!), HVlJd gør man med sildan et par stølTelser') Vi lagde dem i fryseren sa de kUMe ha Ide sig t il vi sk ulle hjem og der ligger de nok endnu,
hvis ikke Ringkøbtllg Roklub har fulgt vores opfordring og spist dem på vores vegne.

Tissø
Næste løb var pa Tissø Nu havde vi "neget os op pa at have bade Hu og Hjalte med til el IO km
m!)( løb og senior herre- og dame løb formiddagens mixløb blev ov~rSlåel i en ret frIsk vind, som V!
alle ha bede ville lægge SIg, for Tissø er slor nok lil, at der kan Komme gode bølger. Henover middag blæste det dog op og herrelobets rute blev flyttet så den faldt sammen med damernes, der lå lidt
j ly af kysten. Drengene skulle så "bare" ro turen 2,5 gang. Vinden kom fra land, og selvom bølgerne tkke var høje var vinden meget hård. Selv en lækker ny båd som Hu er tung at trække med sig,
når den gar i ~ta op mod vinden mellem hvert eneste {ag og små tætte sidedønntoger spolerer enhver
balance. Det er og$å vanskeligt at holde en lige kurs. når båden bliver drevet rundt af vindstød mel!em bundgarnspæle og områder med lavt og endn.u tungere vand Det er trods alt godt, al forholdene
er ens for alle
Dagens katast ro fe indtra f for vo res heneho Id, der blev disk va Il fieeret efte r en pfOte~a fra et af
KVIKs herrehold (det lidt langsommere afdem) Hjalte med besætning gik den forkerte vej rundt
o m en markeringsbøje, da de - me ns de blev overha let Cl [KV TKs hun ige herrer - måtte trække mod
Il

SI}Tbord for al un dg& al !kue lrCT OCMt: ~pisode e r ble \~ 1 udlagt meget (o rske lllgl på de to lider ar
cykclskulfl på SlIarl(hængel, og selv de Tnl:sl uhalrlkerede perso~r har I1lsyneladende en men ing
o m den. Del sky ldes d01l 1ll fortælle, 31 DSR drengene illi sparede tid ved al gl sn;(:ver1 lil slyrbord
om bojen I stedet fo r Il! bagbord, OB lU del eft er re~~nlCnl e t faktisk er den ove rhalende båd der skal
gå s.å Jangl uden om den båd der overhales. ~t denne ikke bthove r ændre ~ in kurs . K VIKs lidi lang sommere hener opniede til Beng~1d med proteSlen en tred~pl<lds, de r i hvert fa ld renllw:!smæSSlgl
lkh er nO ge n tvivJ om tilkom vores drenge. DSR-dreogene h;\l accepterer disk valiflka1lOnen, men
kw nu desværre ikke de hage i konkuneneen om d el samle de DM, da lnaO skal h~ve 5IlmlCI paml
(ra mindst fire løb. Snip Snap Snude, og s~ skal der tkh siges rnere Q!fl dco sag
I all gav Tl500 os en nrrden
steplJds i se nior danlC.

p lad~,

IO km åbe n ml)!

( ~ un

8 sekunder d\cr førstepladscn) og en

wr-

Århu s
Sidste lø b Inden "(cflen" Jii i Arhu sbuglen, og lil dell c løb ~I i lk de vi l all file DSR bold, Arhuslobc: t
har t;1 v<cret raml af d~rligl vejr, og da !loglen I'eger forhold.,~ist åben for vind ka n ~endel "Z'fC
umådeligt dårligl Vi kunne tmid lc r1ld ikke kla ge Over vejrcl. De r ~ar s ~ag fral a ndSVlll d og dejli,;
sol med \tue u.~er pi de rigtige tidspunkter. Rigl;g dan u. smn.'"ner.
De nu 10 mix -b5de "I~r~de del rigl I): godt . Del ku nne o~n I f.:.0bet være ble~eI endnu bedre, hvis det
ene Jfholdene havde hu ske l a l Gerne transporlhesk ytlel~en p! Hjaltes fattmå le r under t&l~n, oll.
sAledes. ik ke havde roet IO km med cn aben1stAcr.:le plastikpose på slæh ' Holdel fik o mStændight'.
den tllget j betragtning en impon.ereooe (rerde plads Dtl lIJlode1 hold vandt o ~er be"lse nd e over de n
HeJ1e rupbåd, der havde slået dem pJ Tissa.

O m efler middagen var del \J scnior he rre- og stn ior da,,'e-se rierne s tur. Efte r h~ndclserne på T isS\),
var vi alk OpSilt på al Skulle de, l a b(~, sku lle det være på slatne arme og ikke fonnelle fej l. Herreholdet lagde h!rdl ud og holdl faktl~k KV IKs hUrlige hem:r e1lang l stykke hen afvejen. Sene rc p.!l
nilen Irak dog både de hurt 'gere K\ ' J K1ere oS de ~\æfkl roende drenge lJa Københav ns Roklub tJa
DSR. Men del1f\e gang behold l drengene deres fuldl fOrljente tredjeplads og fik en roo rose og el
forvirre t knus af den sode medalje· overrækker ske , der havd e forrnået før,l al overrække før;lc plads-pol..alen i wleranklas~n tillred;:pl<ldsholdet og derefler gi vc den forkerle pokal lil mix·lob~·
vindtrne. Melle hytlcde i al dislu em n 'ulldl pi pohkrroe ,Me n den rare å rhusianer gik ~It i sort.

"

Vi piger ~tanc<Je IO m inuUer før vores evige ko n kurr~n!er fra KVIK blev send t af'led. Det er
enormt nervepirrende <lI ligge lige hag hi nand~n Skønl man hele tiden ~an skiml~ konkurrenlerne i
hori~llkn er de! nemlig; svæn al 'vurde re om man tra:kke r frn citer bliver hentet. Når bådene pas,;ercr bøjer. k,m rThln prøve at lage tid pil. hvordlrl man ligger i fo rho ld til hinawkn. men hm med en
vis us;kk~rhed . Pil trods a f ~ t vi unde r vores tørste skift (som vi plejer at kOMe lave på S sehnder)
fik køn Cl sæde af skiomernc - og kun Sus.annc, kø~ ge ovcrbl!k forhindrede at SpriHB og. jeg gik hel t
i pamk -- holdt vi naoo.:me på ltsland . Vores rnix hoid havde held igv is rappone rft, at ruten nok var
lidt I;!:ngerc end de forventede IO km, så vi t ilpassede vores skift og ru< prc,;sel de sid , It drMxr
energ i lid af os a lle Ire. Pli den sidSle halvdel afdiSI::mcen kUMe vi derfor trække fr;, KVIK og vand t
med d min ut
Efter løbet kønc nere il f os med Sllsan~e hjem hi Silkeborg, hvo r det hlændend e vejr. Glldenacn og
Si lkeborgsøerrtt:s charme for ikke at 1;,le om byens jJnfeSI iva l var med lil ;,t fuldel'de weekenden i
de t Jyske
NI' se, Vt piger frem tilløbene l Hel~ing"lf og Vej le . Resulraw rne he, er ~fg(!rcnde for, om ~ ,I i l den
t id kun k;, lde os Oanmarksme'iHe el ler om vi ~.ndml en gang må ønske KV IK til lykke med sejren.
Drengene er som a llerede rl3!vnt ude af kampen o m det samlede meste ' skab. men st,l le r dog op I il
de enkelte løb a ll; g~vel . Kampen om guideli denne kla sse foregar me llem KVIK og KøbenhJvn'i
Roklub og intet er argjo rt endnu . Haudover hJ;ver båd ene efterh~nden ogsa fYld t unde,
fo, middagens mixløb, og ryglet fo ri yder at sidste il, lurOO-l<.ilIl in piger overvt:jc r at stille en firer li l
n;r:ste mi~ løb. Alt i alt markere l OSR s ig r iglig godl ,å r - ogjo fl ere vi ef med, jo sjovele er de t
N~ r man ~oll\mer ,,"':ilende, sl(lntlcnde, savlen de og klyrtkende ",od mållinien er det sirnpeil he il
bare lykken. nu man plud>ehg kan høre heppekorct ~ne ind og IræKke båden de sidste fnew over
stregen.

Karsen K Jemen

lO km mi:r.· vindere i ArnlIS. Bøg Mosegaard, Melie Carslemen og Hans JUlll Andersen

"

iMD- ----------- ------ I DSR's Resultater~
I Ringkøbing Fjordens GyldllC Heil:
I. plads i IO km åben mix: Mia Schrøder, Bøg Mosegård og Jens C\1IJstian Pørneki
l. plads i senior dame : Melte Carstensen, Briua Krisloffersen og Karen Jensen

Tissøs H"id~ Svan~:

I 2. plads i ~ben mix IO km: Mette Carstensen. Bøg Mosegård og Hans Juu! Andersen

II. plads i senior dame: Susanne Mikkelsen. Brina Kristoffersen og Karen Jensen

!
, Årbusbugtens Rede Rose:
t. plads i 10 km åben mix: Mette C'arstenscr\. Røg Moseg~rd og 1-[an5 Juul Andersen
4. plads i [O km åben mix : MIa Schrød~r. Michael R~mod og Thomas Lund
J . plads i senior herre : Jakob Thesander, Vahan Ter- Verdanyan og Jens Christian Pørnek.i
--.l. plads_ i senior dame: Susanne Mikkc\.'\en. Briua _~~i_s_lolTersen og Karen Jensen

I

I
...___

Roforbundet beholder selv præmie
Tekst: METTE BACHER
Som en række andre sportsgrene har rosporten fået sin World Cup og selvom beløbene er beskedne, så er det for første gang kontant
afregning for vlnderne.
Da den danske letvægtsfirer gled over mal stregen som vinder af
den samlede World Cup i Luzern, høstede f1.reren samtidig maximurn
point, ialt 24 for de tre WC-sejre.
Hver point belønnes med 150 SFR., hvilket giver knap 18.000 Dkr.
til Victor, Eskild, Thomas & Thomas.
Men ligeså lidt som de 16.000 kroner, som Anna Helleberg & Lene
Andersson høstede som vindere med 22 point af kvindernes letvægt~
dobbelt-sculler, går de direkte i roernes lommer. Således skriver
Berlingske Tidendes Steen Ankerdal i en artikel, dagen efter
finalen i Luzern.
- Dels har Dansk Forening for Rosport fastholdt, at vi er
amatører, dels har forbundet besluttet, at præmiepengene går i en
fælles kasse tll brug for næste års forberedelser til OL år 2000,
siger letvægtsfirerens talsmand, Victor Feddersen.
Oet er ikke til at høre, at co-eliten ec tilfreds med den beslutning. Til gengæld er optimismen klar efter World Cup-serien t
Himchen, belgiske Hazewinkel og Luzern før VM i Køln i begyndelsen af september.
- Under de vanskelige vlnd- og baneforhold var det meget vigtigt,
at teamworket var optimalt. BAde teknisk og fysisk fungerede det,
så vi vandt med to længder foran Australien, som vi kun slog på
stregen i Hazewinkel, siger Victor Feddersen om OL 2000-værterne,
der har betydellge mldler til at nå det helt store i Sydney om to
år.
Indtil VM er der ikke store opgaver, og det passer guldfireren
godt. for en ny bad til 130.000 kr., betalt af sponsoren GN Store
Nord, kommer i næste uge til Bagsværd.
- Vi skal bruge lidt tld til at tClmme den, slger Feddersen tll
Berlingske Tidende umjddelbart efter sejren i Luzern.
14
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Mette Bloch har gjort comeback
T ekst og

fO t o

- t>< e i . hv o r

sejren
pa

l

MET'TE BAC HER .

v a. c"t ;lodt. jub l ede en gl "d Mette 91,:>ch efte r

sønd agens tin ale. ve.c

Bag ~ v ærd

fo ~åc

... cegattaen fot" en måne_d siGeo

Sø .

er til bage ef t er 3'1 å r s pa u se f~' a robanerne . Cen tid l 'ige~' e
v erdensmes t e lC hat b rug t pausen til at tå barn o g h ar
forma e t a t 90re det u,n uli ge. At sm.de sådan ca . .30 ki l o efter

I"!e~ te

l"'tv~g ts

fødsler:. og komm e ti l bilge tll

le tvægtsklil ssen . F J otten dage fOI: -

i nden kunne man beg ynde at ane . hv or det bar hen. J2 - ål-ig e Me tte
B loe n v is t e ove ebe v is ende ron i ng v ed .. 1\ t .. strega t t a på 9a gs va. rd

S0 og v e Jen s yn es bane t t i l et forn em t
t d d e" ".fatoe r oe r, der I:1 U11.g\l l$ v d

in te rn at i onalt comeba c k
satse på a t Io;o:nme tlI OL

Sydne y ;:ir 2000.

S i den Fo rå:::5 r eg a ttaen h" r Me tte fo r S i'J gt sig pa de u den l andske
baner , hv or det el" b l eve t t "j l f lere ~ejre . H u~ e r desv~t: re for
nylig bl evet ra mt a i en Vi rus og måtte tr~ kk e sig fra L uzer~
Rega t t a en. Sids te \Jdtage lses fr ls t med henollk p å VM blive" til
Kobenhavns r egattaen ptl 8agsvæ~d 50 d . 1. -·2 . a u g ust .

Melie Bloch er tilbage på arenD/m i letvægt Jler med dDlleren U ne
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DSRs kaproere har succes
Tekst og fotos: METTE BACHER .
- Det kører som sædvanl~g fint med resultaterne for DSRs kaproere Den absolut sidste nyhed, der netop er løbet ind til redaktionen er, at Lene Andersson & Anna Helleberg sikrede sig GULDmedaljer i Luzern, som er en slags generalprøve på Verdensmesterskaberne, der finder sted i Køln til september. Letvægterne var
overlegne i finalen i dobbelt-sculler og vandt sikkert foran
blandt andet sidste års verdensmestre fra Tyskland, der måtte
nøjes med en 4.plads. Det tegner derfor rigtigt godt for Lene &
Anna og deres troldmand, Bent Jensen, der samtidig er træner for
GULD-fireren, hvor DSR har tre roere med på holdet. Udover
stroken, Viktor Feddersen fra Bagsværd, er det Eskild Ebbesen,
Thomas Poulsen & Thomas Ebert, der er totalt ubesejrede i ar og
som sædvanlig går efter guldet til VM.
Kvartetten vandt finalen i Luzern og har vundet den totale World
Cup række i denne sæson.
Karsten Nielsen måtte noget overraskende tage til takke med
3.pladsen i finalen i letvægts single-sculler. Men han skal nok
få hanket så meget op i sig selv, at han atter er med helt fremme
i kampen om guldet ved det kommende VM.
Sldste års hronzevindere i herrernes letvægts toer uden, Jeppe
Kollat Jensen med makkeren Jakob Nielsen opnåede en delt 3 . plads
med Tyskland.
I de tunges rækker, er DSR - Danmark - også godt med. Således opnåede Christina Rindom & Maria Vraa en bronze i kvindernes toer
uden styrmand hvilket er en historisk begivenhed indenfor dansk
roning. Der er håb om, at Rindom & Vraa kan avancere en- to
pladser ved VM, fra den flotte 5. plads, de opnåede i fjor.
Bianca Carstensen & Mette Mathiasen blev nr. 4 i B-finalen hvilket, efter en større hovedregning, giver et samlet resultat som
nr.

10.

Spoler man en uge tilbage, deltog en gruppe af DSRs kaproere i
Sorø Regattaen, der i år nærmest druknede i regn og blæst.
Vores juniorpige, Solveig Hansen, sad på den kombinerede dobbeltfirer, der sejrede begge dage. Holdet blev efterfølgende udtaget
til juniorverdensmesterskaberne, der foregår i Østrig om en
måneds tid.
Vores nye seniorer i damernes klasse, Mie Marving & Mia Liljendahl Larsen, fik deres første sejr i dobbelt-sculler, kvinder
begynder.
Også Pia Widenborg gjorde det godt. Hun er veteranroer men møder
altid til start i kvindernes åbne klasse, hvor hun ofte følger
de yngre til dørs.
Jokum Poulsen deltager ligeledes i den åbne letvægtsklasse i
single-sculler, hvor det i Sorø blev til en l. plads i B-finalen.
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Vi havde mange andre roere med i Sorø men resultaterne blev
sekundære for deres vedkommende .
Sorø Regattaen har efterhånden udviklet sig til at være landets
største regatta. Udover mange danske klubber deltager flere og
flere roere fra Sverige & Norge. Ca. 600 deltagere mødte til
start og trodsede regn & vind.
At DSR har deltagere med i Ratzeburg og Amsterdam er nærmest et
must .
Men flere og flere stærke ronationer møder til start og det er
med verdens bedste roere i spidsen. De er temmelig svære at bide
skeer med. Ikke mindst nar hovedparten af DSRs klubroere i forvejen har svært ved at gøre sig gældende på de hjemlige baner .
Der blev begge steder uddelt store afklapsninger og hvis vores
udfarende nationale roere ikke forbedrer sig væsentligt, er det
nok et spørgsmål om man ikke skal satse anderledes i den kommende
sæson .
Der findes et hav af mindre tyske regattaer, hvor konkurrencen og
deltagelsen mere matcher vores hjemlige kaproere .
- Nu skal det ikke lyde som om, at det hele er så elendigt for
det er det bestemt ikke. Vi har en ung roer med på en senior Bdobbelt-f~rer. Mandskabet har vist sig at være i
verdensklasse og
det skal blive spændende at følge udviklingen .
Thomas Wilhelmsen fra DSR stroker denne båd og det gør han så
godt, at det er blevet til sejre i både Ratzeburg og i Amsterdam.
Største overraskelse vistes i Amsterdam, hvor danskerne var tilmeldt i senior A-klassen.
Søndagens finale udviklede sig til en sand gyser, hvor Holland
førte løbet indtil 100 meter før mål med Norge og Danmark lige i
hælene. Pludselig stangede en af de hollandske roere en ugle u~
det benyttede danskerne og nordmændene sig af. Thomas & Co. satte
en gevaldig slutspurt ind og det gav bonus i form af sejr i en
kanontid. Holdet blev ligeledes prøvet af i Luzern, hvor det
blandt andet roede hurtigere end roerne fra Danmarks Rocenter.
- Man skal ikke spå så meget om fremtiden men undertegnede vover
det ene øje og tipper på GULD til Thomas & Co . ved U-23-VM, der
holdes i Grækenland om 3 uger.
DSRs kaproere deltager næste gang ved den Internationale Københavnsregatta på Bagsværd Sø d. 1.-2. august, i Holstebro d. B.-9.
august og i Maribo d. 29.-30. august.

Sejrene gav bonus
Tekst

& f oto: METTE BACHER

- Kvor ! .
blev df! at? Verd f!fI$. bedste lervægtsr oer-·t r:æner.
Sent. Jens e n, st. ar og s k uer urOligt udove r havet. Det med havet er
ste rkt overdrevet, for d et dre jer sig rent fakt l sk om PebllngeS Il en. - Og dem. Bent er s A uroll9 o ve r . er hans fl re gulddrenge.
der for en dag havdp for ladt hje mme ban e n på B~gsværd S", for at
præsentere den n ye sponsoT, GN StoTe Nord og sig selv for presse n. MAned e.-s tovtr~kkerl med rofo.- bund et var f orbi og endelig
ku n ne DFfR ~ GN Store Nord stri kke en f ornuttig s p onso rkontrakt
sammen . der til g o de s ,\ alle p'\ den mest hensigt smæssige. ","-de.
VictO I- , Eskild s a mt t o gange Thomas kunn e drage ud lra Søpavl1 Ionen l fø rt bå d og nye mobiltel e foner samt. et større anta l
kron e r. der sk al bruges til f orberedel Serne [[eU'. 11I0U OL o m l
Syd n ey.
Ylreren roed e o ver og g emte s i g i e t hJør n e a f s ø en. hvorefter
dire k tøren f or GN Stor e No r d k~ldte dem hjem o v er mobiltelefonen.
Udover sponsor pengene er der en n y b Ad p å vej til verdens bedste
le.t væg tsfirer, så be ti n gelserne bllver optima l ", . nAr df!r 001 halvanden måned r oe s om guldmedalje L' ved VM 1 Køln .

CMd:l!dt fyrt. godt ben og hllndfri mobil/tlt/oni
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DSR 's kaproere slog til igen Læs om de j!()lIe resultater inde i bladet

Thomtl.f WilhelmHn tfltr St/ rt n i Ruluburg i Iwmbmerel dobbo:!rfjfi'f med Bagsværd
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Eli af~lappeJ s /und nven på provianten. Arets feridanglur gik lil Sognef)orderl
i Nnrge . mere om luren inde i bladet
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og mdbetale 1l1dmeldelsesgll'Okcrt Dette ferefindes pli kentorets dør i bådenallen. IndbetalI11gen dækker de 3 førsle måneders kontingent
KONTINGENT: opkræves kvartals\llst forud via giro. Ved overskndelse af betalingsfrist ~Iægges el gebyr på 2S
kr pr, rykker. Hvis rykker krydser fOl"Slnket Indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret VII blive opkrævet
det følgende kvartal Kontingentet er 450 kr pr kvartal.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 111, 1/4, 1n og 1/10 og skal \lære DSR I hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse forela.ges ved a1 Indbetale et girokort på nøjagtig kr 3,00 lil DSR's girokonto nr 500 34 66
samt ved at anføre "udmeldelse". navn og adresse på den del ar gIrokortel. som posthuset beholder
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt S1ed og man bør l egen interesse gemme glTokvltlerll1gen KOl1tmgentopkrævnmgSkortene kan ikke anvendes til udmeldelse. Idet meddelelser
Ikke kan anføres pA disse

OBS I IKKE AlJTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og konlmgentpligug, tndtll gyldig
udmeldelse har fundet sled. uanset om OSR's faCiliteter og akINlteter benynes. Eksklusion \lil først finde sted ved
en restance svarende til ,/, - 1 års kontingent og restancen VII om nødvendigl biNe Inddraget ved InC-asso Alle
omkostnmger i forbmdelse hermed betales af skyldneren

Forsiden: Anette Walther og Søren Møller Christensen I en afslappet stund på Sogne fjorde n.
. Foto: Søren Larsen - - - -- - - - - _ . _ _ . _ - - - - - - - - _ .
---------
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L

18.-20.9.

L _

Begivenhed
Laogturti lT l,lnø

I

19.9.

- - ----

1

24.10.

20. l l.

Sll nd frs t rygni ng
G~netlllfOT'!JI mling

I

12.12.

-1
I

Klubkapron ing og Høstfest

Sty 'n, a ft d tb u gel' j u lerro ko~t

Måneskinstur afholdes
Fredag d. 4/9 kJ. 19.30

H øsifest

afholdes 19.9. kl. 19

Næ,mere oplysninger veUrorerlde pris og I .Imelding på opslags tav len

- -- -

--- --l

Vintere ns alpine skitur g!tr I dem\( sæson lil VauJany i Alpe d'Hutz. Nl!:rmere oplysninger om
tilmeldin g finder du

~

opslAgstavlen,

111!'~

vent lkke for

læng~.

hVIS du vII med; del ):<1.."1 hunigt blive for

s~m,

Langtur til Tunø
Der arrangeres langtur til Tun" ved Arhus i weekenden 18.-20. september.
Nærmere oplysnUlger om Jrrangemenlel oS tIlmelding fmder du på opslagst!!vlen.

J

Sommeren er ved at gå på hæld . Det har jo ikke just vreret nog~ n god somme, for os, der hold~r af
$Ol og varmt. mo::n august har dog budl pl en del solr ige dage Ol; aftc- ne r, forhåbentlig kan v, oJ.:S<I Il lune
dage i september. sj ~sonen er langt fra forbi endnu. Delte års kaniner har endnu mange ro -afteners
mu hghed for at Il rutme, så det illdlæ:rle I sæsonen ikke er glemlul forlirel l nærheden af deflllc rubri.k
fmdu du ogSli tilbud fra rno!1onsudvalget om ture på Fwesø og tS!\lm S0 i seplember.
p~ langlur~fronlen Cl de r toJbud om ture lil Tunø og Slots~ig
T rods det I....ohge og blæsende vejr har der værel massc. afaXtlv'lc-t i klubben. [ dc-ne nummer afblildet
kan du bl a læS( om langlun.oplevclser i Norge, og forh.H:oentlig modtager vi flere be.etnulser om
oplevelserne I szsonen III de kom~ndc numre
flle,A,ets lilbud i klubben er cl smAl ~ vej: I dette blad f ulder du overs'gten o>'er villle,cn$
Ilymoasliltilbud. Red

Familiegymnastik
Gymnastikken for ITIindre oorn Og deres foræklre StMIer (som d et kan ses i

gymoa5tikoversiglen) sendali d. 20. se pte mbe r kl. 14- IS og forlsætter
dereller hw søndag kJ. 14.15 Der bli', alisA dobbt:h så meget gymnaslik
fo r småbørnsfa milier ne som Sidste 'linier.

Sva nemøllema tchen, hvo . der bl a dystes med Kvik om "bolcheglas~1",

"spej!et"

og damepokalen, finder sted d . ) . september kJ . 18,)0 Mød op (ved SVilflC m0 11eværkel) og -...er med
til al heppe pA OSR's roele Vi skulle jo gemt genviode lrofæerne'

KJubkaproningen finder Sled d. l(),se ptember kI.14 {sammeda~som
høSl rest~n) Se Tlæ:rmere om afTMsemerllct om 1ilmelding på o~lag;la vlen ca 14 dage for arrangemenlet

Motionsudvalget lilbyder i s;:plember flg. lUre:
Tur på Furesøen I",dag d. S, 9. Mndelid kl. 1100 ved RoltJubben Furesø i Farum
Tur på Esrum

Sø søndag d

20 9. ~cktid kl. 11,00 ... cd F.edensborg Roklub

Gymnastik vinter 1998-99
Så er del isen Ild !II gymnas likakli~il elel.
Vi stancr orrn.::rlllg I ~ple,"~r oS Ko,Jrcr fr~m tol ca.! mllj næ ste år
Se nedenstående overSigt, og vælg se l~ hvilke aktiviteter. der kan 1;lIale d'e \ den kommende VlOtc, Du cr
Ikke bundet lil Cl hold, men kan fr,[ komme <,lE gå It! de. enJ,:cl!e aktIvitet er (fl~ nær dM.),
~ cnke ltc inSln,Jktører har ret til at tlegrænse deres ho ld iii 40 p<'fsoner, ~ dt:l k"n forekomme at du
bliver afvist. Detle er sel vfølgeligt bålageligt. men a lt ernativet er Cl langt Slren!l;crc system. hvor \Ii
kommer til al arb/:jde med tilmeldingc, oS (aste hold. hvdxe l vi i.k.k e haJ lys t lil
Klubben har i m3ngc år hall Cl kktiv;(clsm:m,lcl, der haJ skabt SlOf a!<1lv;tet lll'sd.g og torsdag. og dermed
oormalt le'~II\11 god plads pa de andre dage, For jeres egen sk} Id ~, ." geme. al dent mønsl('r br ydes., V,
serverer der ror middag he le viJ1lel~n Ih mandAg 1,1 t o r $da~, ~Itdt:s 81 der er gode bel:ngelser fOl at Il
opnrbtjdel m~le kJlJhllv på disse aftener. SA h~, . dlJ rJO"e af andre glJndc Cr t vunget t,1 at dyr~e mouon
tlfsdag/IOt'sdag sA prøven af de andre d~ge KI'a l,teten er også Ile. 'lap
Dans k.rao:~er tilmelding pA li ster opsa t , slyngelstlJen, K"n har ilc:dl mig meddelt. at han gel"llC ~r at man
selv på forn~nd flI1de , SIl; en dansepartner og 31 "lmeldmr; sker pilTvis Dc:r kan Vælt 20 par på hvert ho ld.
så vi (orvenltr nalurligvis al de, der tilmelder sill, or;så deltater hver gilJlg

Aktivitet

Tid

Inllr uk llH

ti llr ln

I"GC,=mc"C'~"",lkC------S~;;,"=",-ch7"~,~,••.--t---------------,
"M~.,Cd".c,ch",c,O"Oc,---+>
M.adag

18.30
18.JO_

Step Aen:rbiu

Tirsd~ g

20.00
07.110

-Morgengymnastik
- --,=-CC=+-~c
H anne

Pernille

~'~',~
I5~--+~~~----h~-17.00Gy mn aSlik
Ull a

Tirsd~ g

"Truda s ""','000°,

Gymnastik

20.30
17.00\8.JO

I Oasrl·s

i

18.3019.45

Oosdag 1 19.45-

Sunnne

Fred .. g

20.00
07.00-

Søndag

08.1 S
14.00-

Søndag

819198

---- -----~

Hutk deodonrnl

1819198

..

Olns,

~ fld ere

Kim

IOllnl. e-"tde

30f9f98

Parvis tilmeldin g

Kim

"'~'C,OOoc---,,,,~-101d

18.JO
-forsda gIi'i:"30.

ie;U;;W -

----,.,E"II~
"~='~h'~''''·~=
. --t------··-----

rT"ondag ' 16.00-

17.00
Tondag ~oO-""

719198

Han ne

1019198

,I G)'
gy~~nm="~',='~"~k:--____tu""c:-__-r., ,[---------------1'
mO '$llk
H_nne
10~198
I
I ;GymnaSlik

Haline

1019/98

Asbjn rn

er , hlrtet

r-

~

-

-

1

____ ._ ]'
M orgengy nlll u ti k

-::------"o:::;;;;:--+.c""'
...-f--------------'
f;;,
irgli tt e
' 2019198

15.00

· MOri"bl.rn
gymnastik

\7,00-

AerObic,

, ___-,,'~'~,3~O_ L

__

IPerniIlt

411 0/911
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Ud over disse akliv iteter forventer vi, al vores nye mo1!onsrum stAr kJar lil brug i første halvdel af
oktober. DeCle er også til brug for aJle medlemmer, men de r er uJdfurt nogle begroensninger, der sikrer, al
vore trænende kaproere og Motion+- p.å visse lodspunkter haJ fortrlll sret lrl motioTlSf ummet Planen over
benyttelse vil bli~'e opslået, rnotionsrummet o g s ka l res ptkteres
OgsA her ga:ldcr, al ak tivitelen er samlet på meget Il timer, t)ipisk fra kl <:a. 16 lil kl, ca, 20 S~ hvis du
har muligheder ior at benytte (a<:i lileternc uden fOl dLsse lider, vil det vJere lellere at fIi adgang
Ha! du Mdre idter eller ønsker om aktivileter, sA lad os h0re. Vi har el Slort hus med megen ledig tid, så
mulighede rne e r til stede.
Del er din roklub, så jo mere inihatlv du udvix.r, jo bedre la n VI udnytte faCIliteterne.
Ændringer i programme l kan fOrekOn1I11e I løbet af vmleren. SA fel b med på o pslagstavlerne i
slyngelstuen og i feSI5alen

H/m"i"$:

Og hvad er del sAo
Fm al

~'I

udsa=l1er)eT fo r aften efter aften i DSR?

mdelle lidI

hedre belyst har vi bedt gynVllIslikinstrukl aroml(' beSkrive, hvad del er de tilbyder lil
medlemmerne i den korrunende sæson

Her f" •.$l el ind læg fr8 ElIsa beth, der huserer I ktubben hver o nsdag , L-z:s, eller måske endtll,.l bedre ' kom
ned og p'ev

Hej lil alle jer, som vil dyrke kondition!olrzning fra onsdag den 2 september kL 17.00 - 18.30 hos mig,
mOlion sinSl rukwr Elisabetr.
Kom og

V3':r

med lil l y, time s alsidig motion ·
Opvarmning
Styrke -udoo ldenhed
BalanCC"r
Stmd ,ghedslræning
Pulsen op - cool down
Sjddende.' \iggende gulv..,velser

og III

sid~1 stræ~

mo:d ind- og udåndings0velsel

Lidi om mi g se lv '

Jes blev fa::rd lg,udctanllel som bewegelseslzrer I 1990 og igen som alfobic-inSl ruktør1massage I 1995 Har
desuden deh agel I al hav af s,de lo/lbc rxle kurser
Jeg glæder mig helt \lildl tit al r.\lIldse med jer i ro ld ubbens sk0~ sal, og min arbejdsglæde som
underviser er lige sA sto r, som da jeg stanede I 1990
Vel mødt 1;1 =sonen 98199
K~rli~l

Elt.wlwlh

,

L.aUlrup-LorS~fI

Orienteringsløb 1998
~ato

02.09
05.09
06.09
09.09
13.09
23.09
27.09
03.10
04 .10
'1 11.10
] 8.10
25.10
08.11
15./ J
29.1/
20.12
-

Løbstype

I

B-nat
DM-nat

I

DM
B-nat
B
B-nat
Gåsehus
6.Div.match
B
B
B samt DSRI kJubm(ster
GåseJrus

Ilættemil
Gåsehus
Gås eh us
: Julekispus

Skov
Gadevang
Gribskov Esrum
Valbygård mm
}(øre ÅS
Danstrup/Krogenberg
GI.GrønhoJt Vang
IRavnsholt
I Hornbæk Plantage
Tisvilde Hegn
Buresø
I Gribskov Nord
RavnshoJt
Rude Skov
Ravnsho/l
Ravnsholt
Ravnsholt

Arrangør

I Hillerød FIF
Ballerup / SG
Sorø OK
Køge OK
HSOK
Fredensborg
*** DSR ***
PI
Tisvi.1de Hegn
Lillerød IF
Kildeholm

I

** ... DSR ***
OK 73
*** DSR *""*
**'" DSR ***
**." DSR ***

Tilmelding:
Gåsehusløb:

øvnge løb-

Jv{ødelidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca 3 km, 5 km og 8 km

Johan Frydendahl
Enghakken 27
(14 dage fØr) 2830 V\Ium

lif. 38 17 6252 (arb.)

45 85 R6 05 (pnv)

Instruktør-instruktion og outrigger-prøvetur
l juli h.avde 12 af k lubbens trofaste og arbejdsomme instruktører den helt specielle oplevel~e at blive
instrueret af to olympiske guldvindere og en verdensmester, da Eskild, Thomas og Thomas fra
kaproningsa.fdelingen i Bagsværd var på besøg i Svanemø\lebuglen. Kaproerne havde en sjov og hyggelig
at1en, og instrulctørerne Hk en oplevelse, der er de færreste beskårel , som !.ak for deres indsats _
I forlængelse heraf har vi i slutningen af augusL og begyndelsen af september arrangeret en række aftener,
hvor kaproere kommer ned i Svanemøllebugten og inslruerer, eller tager svanemølleroerne med på en
rOIUf i outriggermaterief på Bagsværd Rostadion.
S~freml arrangementerne bliver populære, vjl vi fonsætte dem for al give svanemølle- og bagsværd-roere
en god opLevelse sammen.
Jokum Poulsen, Impromngschej
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***** Nyt fra bestyre1sen _~*~** ___ -

I

DeMe rubrik "Nyt fra bestyrelsen" har redaktionen besluttet at bringe fremover. Hensigten er at give
DSR's medIerruner en kortfattet information omkring de spørgsmål og emner af almen karakter, der rører
sig i bestyrelsen netop nu.

Bestyrelsesmøde 18. august 1998
•

Hjelmsjo lejren i Skåne havde i år en ganske omfattende deltagelse i form af ca. 100 DSR'ere, der
IJ'lden for de to første uger af august fandt vej igennem Skånes dybe skove til Hjelmsjo 's Iyksaligh~er
og ifølge Mogens Haut for så vidt inviet i dele af SCl! Uer-romngens tekniske hJlesser. Hje Irn..søopholdet nød specielt en intensiv søgning i den første uge, hvorefter Mogens og en eksklusiv gruppe
af forhærdede tilbageværende kunne lukke og slukke i god ro og orden.
Den aktuelle budgetopfølgning viser en lidt vigende tendel\S i kontingentbetalingen (dvs. lidt færre
medlellUlier) og til gengæld en øget økonomisk indsats i bådvedligeholdelsen.
Renoveringen af træni.ngsrurnmet skrIder planmæssigt frem, og som det kan ses ved selvsyn er bl.a.
facaden ud mod Strandvænget nu på plads. Som tid Iigere annonceret forventes herligheden endelig
færdig til ibruglagnmg l begyndelsen af oktober Dette efterår lader således tIl at få en begyndelse i
nye og anderledes konkurrencedygtige facilIteter, mange af medlemmer glæder sig ti! at deles om.

•

Cornputerprog,rammet for ind- og udskrivning af både me Ides t rinvist forbedret til gavn for de travle
brugere i hverdagen.

•

Bådværftet er i sin effektivitetsbestræbelse nu også gået over til brug afleverede halvfabrikata
prod ukt io neo.

j

Materielforvalter Søren Larsen meddeler han og foreløbig 6 andre kollegaer er gået sammen om at
stifte et udvalg til varetagelse af bådmaleriel leis fremme. Lige nu Sidder Søren og Co. vist nok j
tænkeboks og udtænker drist Ige planer om at inspirere os andJe sløve padder om, hvorledes
materiellet faktisk kan omgås med større kvalificeret brug, opmærksomhed, kendskab og
påpasselighed. Læs videre i næste ru af"DSR" om delte spændende projekt.
•

Teknik +. der som bekendt løber af stabelen søndage kl. 16.00 er i god gænge
både på vandet efter en bevidst blød suut.

•

Roning på Bagsværd Sø. DSR medlemmer gives snart mulighed for kontrolleret udfaldelse på det
ferske vand. Interesserede bedes kigge på opslagstavlerne.

•

Klubkaproning fmder sted den 19. september kl. 14.00. Se nærmere om tilmelding på opslagstavlen
ca. 14 dage tØr sla.rtsignal tIl dysterne gIves.
Klaus R. Svendsen

8

m~

wvanJigvis 2

DSRs Klllt(lIr)udvalg
- hvad har vi egentlig gang i?
På utallige opfordnnger følger hermed en beretnUlg om klubbens "hemmelige udvalg" aEas
Kulturud valgets ak tivitetcr j det forløbne år. Vi har ha A. mange gode oplevelser og he Id igvis også rime lig
tilslutning lil vores arrangementer.
Vi har dyrket lidt forskellige "ku limer", og det er der kommel mange spændende ting ud af'
Som det sig hør og bor. startede vi med al deltage j Kllhurnarlen Sidste år. Stor succes! Vi fik oplevet
både Zoologisk Have i fakkelskær. cisrernen under Søndermarken, det gamle Carlsberg og
Land bo høj sko lens skLlmJe lo 11 by night. Carlsberg-rundvisningen var nok den mest popu lære, da der her
va r fr i fadø I, så del va r svært at komme t de r fra igen - del er da dans k k u ILu r, når de n er bedst!
Der var slor lilslutning, da vi var j Det Kongelige Teater for at Iwre operaen Turandat, og ligeledes da vi
ved Juletid lod os fornøje af lhe London Toast Theatre's "Cr~y Christ mas Cllbaret". Også denne vinter
\iii vi satse på at fa billeIler lil ca ba.re l 'en, og vi skal naturligvis ogs.1l el smut i Del Kongelige igen til
ballet eller opera.
A f kunst udsti 11; nger har vi besøgt Thorva Idsens Museum, Lou isiana (laveste de ltageranta I· I perso n!),
Tegners Museum (fascinerende sted i naturskønne omgivelser) og den kongelige gipsafsløbningssamling.
Vi har planer om en lUr lil Arken for at Se: Chagall-udstillingen i september (se opslag).

Derudover har vi følgende på programmet i år: Vi skal i Grønnegårds Teatret og se Moliercs "Den
adelsglade borger", på østre Gasværk og se "Romeo & Julie", og så skal vi i Parken og se/høre operaen
"AIda". Der er desværre i.kke mulighed for tilmelding lil disse arrangementer på nuværende tidspunkL
Visse nærsynede mennesker i klubben kalder os "det usynlige udvalg", men dertil må vi blot sige: "Find
leaterk ikkerten frem!" Det har ikke skortel på opslag på k lu bbens akt iviletstav le, og VI har bestemt heller
ikke forsøgt at holde vores arrangementer herrunelige. Under aJle omstændigheder er vores opfordTlJig lil
alle klubbens skabskulturelle medlemmer: Spring ud og oplev, at kuli ur er mere end at gabe Sille kæber af
led tIl en fernisering'" - det kan rent faktisk både være sjovt og, inspirerende!
Eneste adgangsbegrænsning til udvalgets aktiviteter: Man skal være medlem (aiDSR,

alls~t).

Dorte Stemess
jo

Af

frilnsk: Fernissage Betyder'

All,

Maleriuds(i\lin~

.} SR'j B.4~ I f'( Si ED,

H'/o/l.. GODt er.... (-,OOb
VtJ./N(A OG GoP
}(oJJVE-R.S/dl o /II
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Nyt fra Kulturudvalget:
I september har vi planer om at op]eve

Chagall & Carl-Henning Pedersen på
Arken
Dato: Onsdag den 30.9. kl. 19:00 (der er offentlig
omvisning kJ.. 19:30) .

Entre: Kr. 40,- (el. kr. 30,-, hvis vi bliver 10 personer).
Vil du med, så tilmeld dig hos en af flg. personer inden
den 30.9.1998:
Dorte Steiness, tlf. .'36 16 45 .31
Mette Johansen, tlf S5 81 58 62
Theresa l-101m, t1f .35 26 SO 52
Beri t Hen riksen, tlf 36 38 19 43
I--Ianne Qvist, tlf. 35 S8 58 02

ISidste-nyt: DM i langdistancekaproningtil DSRil
I

I
I

KOrl far bladets i'lflevering lillryk..keriet er det oplyst, at det lykkedes for OSR's stærke piger Karen K.
Jensen, Brilla Krisloffersen og SusaT1)1e Mikkelsen al vinde danmarksmesterskabet l
I
langdistancekaproning, hvor sidste konkurrence fandt sled i Vejle d. 22. auguS1.
Også DSR 's lo "H'ge hold, hme, og nux, klarede s,g flOl , Vejle, ,del de begge blev nr. 3. Læs me" om I
konkurrencen } n<esle nI ~ f bJade~.:. __.__
.___ _ __.
__
J
o

IO

• __ _ _ _ _ _ _

DSR har modtaget nedenstående invitation:
Danske Studenters Roklub
Strandvæoget 55
2100 København ø
Sønderborg, d. 06.08.98.

Kære venner
I år fejrer Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger (SdU) deres 75 årsjubilæum, og i denne forbindelse
finder en masse arrangementer sted i Sydslesvig i år
I september måned vil der foregå et stafetløb, hvor der løbes fra forening til forening i Sydslesvig, delUle
stafet vil komme til Slesvig Roklub lørdag d. 26. september kl. 16.00.
l denne forbindelse vil vi gerne invitere jer til at deltage i en roning ind ad Slien, med ankomst til Sles~ig
Roklub samtidig med stafetten, hvor der er mulighed for at overbringe vores hilsner til det danske
mindretal syd for grænsen, samt fest om aftenen i Slesvig Roklub. Søndag ror vi retur mod Kappeln.
Udover DSR er roklubberne i Slesvig, Flensborg, Kollund, Graasten og Sønderborg inviteret.
Hele ideen omkring denne roning startede med en enkelt 2-åres besat af jeres instruktionschef Jesper
Petersen, Rolf Engel fra Flensborg Roklub og lUldertegnede. Men vores ide har siden taget om sig. Og vi
har derfor valgt al invitere de klubber, som deltog i forbindelse med SdU's 35 år'sjubilæum i 1958, samt
roere fra DSR til at ro sammen med os.
Begrundelse for invitationen til DSR skal fIndes i vores fælles k lubhistorie. Mange roklubber i det
sønderjyske blev dannet kort efter genforeningen i 1920, og snarl efler fulgte 3 danske roklubber i
Sydslesvig, som jo ikke kom hjem til Danmark ved afstemningen. Disse klubber var Slesvig, Rendsborg
(nu nedlagt) og Flensborg. Det var trange kår for disse klubber, såvel for dem i Sydslesvig, som i
Sønderjylland. Derfor var det med stor glæde at klubberne først i 1936 og igen i 1938 tik overrakt store
pengegaver til køb afbåde afDSR' s daværende formand Dr. Secher. Officielt var giveren DSR, men vi
ved i dag, at det begge gange var Ingeniør Herman Ree, som skænkede penge til formålet.
De fleste roere har gennem årene fundet vejen til Flensborg Roklub, men ikke mange har fundet den perle
af en roklub, som ligger i Slesvig. Et område "langt" væk fra Danmark, og hvor det til tider ikke er nemt
at være en dansk forening og at være dansk . Men de, som har fundet vejen til Slesvig, kommer igen den
ene gang efter den anden.
Vi har syd for grænsen et Slort danske mindretal, som gennem snart 80 år har formået at bevare deres
danskhed, og en danskhed som gerne skulle bevares fremover. Dette vil vi gerne støne dem i. Derfor
denne roning, som ikke bare er en rotur, men en rotur for at hilse det danske mindretal syd for grænsen,
en rotur for
at støne dem i at være danske. Og vi håber, at alle båd hold vil overbringe deres personlige hilsen til SdU.
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Senere på eftermiddagen vil vi genoplive cn "venskabskaproning" imellem de :>yd$lesvIgske og
sønderjyske klubber, en kaproning som også fandt $1 ed ved SdU' s J 5 års ju bi læum. Ti I denne kaproning
håber vi, at også DSR \' i I sti Ile rned et hold . Og om aftenen vi I Slesv ig Rok lub og SdU arrangere en fest
for o:,;. hvor også kajakroere og seJlfolk \til være indbudt.

Af praktiske hensyn kan der deltage max 6 personer fra hver klub, og der skal stIlles med Tene klubhold.
der kan roes i s~vel 2- og 4-åre~.
Der vil være både slillet til rådighed for jer fra de øvrige deltagende klubber, ligesom der vil være
arrangeret transpon fra Ttnglev StalIon til Slesvig.
Der er mulighed for

al

ro fra følgende steder:

KappeIn:
Arnis:

Lindaunæs.
Mysunde

34 km

29 km
26 km
12 km

Der vil være muUghed for overnatning i både Slesvig, Mysunde og KlI ppe In.
Pris for fest: kr. 100,00, excl. drikkevarer.
Derudover kommer der udgifter ti\ båd transport - persontranspol1 og forplejning - forvenlet ca . kr. 500,00
pr. deltager exe!. festen om aftenen.

Samjet ! i lmeld mg t il undertegnede se nest d. 14 . september.

Med ro-lig hilsen
Maria Aas, Sønderborg Roklub

Møllegade 5
6400 Sønderborg
tlf.' 7443 1662

I Er du interesseret i al være med på denne t~·~ til Slesvig, så tilmeId dig hurtigst muligt til Jesper Petersen
på lif. 36 17 0101.
Der ros med DSR klubtøj.
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Der er også godt i Norge, når man bar' skal op og sove ....
Det startede

\'~dt

- og sådan sluttede det egen tlig ogsl1, men indimellem

VB

r det meget godt!

Del var en nervebelo net og angstprægel fa rsamling af 18 forsa.gte DSR -roere, der hIn lørdag den 18. jul i
1998 meget I id l igt om morgenen steg op I Vi I lys bus fra Tisvi Ide Rejser. Desl inat \01'1: Sognefjorden i
Norge (ogsa kendt som Den Lede). MissIon: 135 kilometers langtur p.1i kilometerdybt vand, lTldrammet af
mørk.e truende fjelde og med farer lurende overall I form afbræslam, dræbergeder, lunefulde kastevinde,
etc. elc.

Efter en meget lang bustw- hang vi lidt med næbbet, da vi endelig nåede frem til vores fØrste campingplads i Aurlandsvangen ved fjorden, for så festligt er det heller ikke at slå telte op i øsende regnvejr
kl. 100m aftenen, vel? Det var godt, at vi havde en 18-personers-presenning med, så vi kunne sta
sammen og skutte os under den til kaffen! Heldigvis artede vejret sig straks bedre, da vi næste morgen
skulle i gang med projektet· At ro omkr. 1)5 k.m blandt norske fjelde på den spejlblanke IJord. Og smukt
var den BI~I vand og grønne tjelde så langt øjet rakte, og hvor man end vendte sig, væltede vandfaldene
ned af (jeldsiden.
Vi var meget gode til at holde samm~n på bådene, skønt repartageholdet (Lars og Dorte med respektive
kameraer) den første dag blev beskyldt for at sakke for meget ag1er. Heldigvis var det næslen altId muligt
at spatie enten en skrig-orange redningsvest eller Yvon i sit neon-grønne regnsæt - og sil kunne man jo
styre efter detl Det var ikke mange både, vi mødte på fjorden - kun nogle enkelte kæmpe luxus-liners,
hvor den enes dønninger nær havde smadret Freja med reponageholdel, SOm lige var inde for at tage et
nærmere kig på kysten! Men det perfekte ro-blik vand tiltaler nok ikke sej Ibåde, der vLsI heller Ikke er
meget lor at kaste anker på 950m dybt vand, og måske er der bare for råt for robåde - vi mødte et par
kajakfotk, men dem ville vi ikke snakke med, for de var tyskere ...

Om mandagen blev vi velsignet med en pragtfuld solskinsdag, og mens vi roede, kmtne vi beundre de
snedækkede bjerge, der lurede bag Geldene, som naturligvis tog sig smukke ud i det glitrende solskin. Her
lå vi stille en tid med bådene bundet sammen, og mens vi sådan stille tå og duvede, vovede marsvInene
sig nærmere. En sjælden oplevelse at se dem så tæt på - en finne skar gennem vandet og man hørte pustet
fra åndehullet, når marsvinet skulle op efter luft. Gert prøvede at tiske, samtidig med al han roede, men
det gik vist lidt for hurtigt, så han fik ikke meget på krogen den dag l Det r<'ldede han dog bod p~ et par
dage senere, hvor vi fLk serveret hjemmefangede ørreder til forret - mums! Mens vi holdt frokostpause
ved en gammel savværksmølle, vovede Jeanette, Gen og Niels al smide kludene og hoppe l det iskolde
vand! Vi andre skulle ikke nyde noget, men sad og nød udsigten med vores dåseøl og ditlo makrel i tomal
på de varme klipper.
Norsk er et pudSIgt sprog, som vi fik grinet godt af, og efterhånden blev Ilere yndlingsudtryk indlemmet i
vores daglige ordforråd. Det blev f.eks. svært at komme med en bemærkning, uden at ordet "bål" måtte
flettes ind. Således blev "Ornes BAt bygger i" olle nævnt, og hver aften satte turIedelsen nye "båt-hold"! [
Gaupne blev vi så lystige en aften, at campingfatter kom og bad os om at undlade at lave "bråk" efter k!.
23. Derefter blev enhver form for løssluppenhed betegnet som "brak." (bl.a disciplinen "nedtra.mpninG, af
øldåse med vandrestøvle"), og en hård kerne af gruppen måtte erkende, at de var en flok "brå.k-måse"~
And re ynd I mgsudtryk : SyssJebl1ck, Myk lebyst, fl0)1epuss, spek hus og pukkverk ?,Y'

Hvem sk ulle have troet, at Norges dyreli v var ~ figl') Flåa ber var der ihvertfald no k af og rig lej lighed t il
at observere disse primaters æde- og soveritualed Maraton-aspiranterne Jens og Birgitte prøvede at
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overbeYlse o, andre om, at en flMbo.: er en, der hiver ~ h!rdt i liren, at hll11ihun ødel~ggt:r det for de
andre, rll!:n del InA da vist v;r:rc el Iortolkrungsspø rpmål.
Den dag vi skulle bestige en brz, lod fiAaben sig også hUrligt transformere 1,1 en lJeldHbt - med k løer på
fødde rne og IxvZOll!:l med en drabelig øksi (da fISk: Ishakke) Je1l5 Iszr tilrKlI vi st sin md, e fjcldabe, d~
han 101J<e<1e guiden lilat tage sig med op på en Iodrellsvæg' Vandringen på iscn var en oplevelse af de
,Jældne . ,sc.n Vaf lySt.ndc OU og VlS!>t steder så gennemsigtig, al m~n kunne se dyb! ind i den, og overalt
var der dybt:, r ilsyneJadende bundløSt, <przlJ<cr i ,sen, mIln måtte skril:VC dier sprU'lge over Også her
risl.:de ,'a ndet Il!:d o~r~h. men del var pragtfuld al sidde o~ n}dc sin frokost på en isklump' solen med
udslgtl;l dak:n la~\ ne..:le
Yvon havde kri~, for på vCJcn op 'gennem S~crige ha~de BITgille wbt cn ~iI:'nrn<:hg txuse~and med
gule klumper "ogsltdan tn mA!k Y~on p3fIout ogs.! have fer al fil fyldl StI l}kkertS bleger!! Under hele
busrurcn I\jcm lykkedes del hende al Il nettet deo .fskyet,ge dr)): ind ,cnh~er samtale, og ril sids t havde:
vores buscl\auffor V lily 1kt !>Ok : Han lovede, at han nok skulle StopfX' ved alle tankstationer i Sverige,
n«Sle g~ng han skulle derop, for til flJlde dokken hl Y VQn, og kuJVll': VI så måske skifte erru,e ~1 V i var
ellers stohe af Villy, for på vejen op med den tomme ~dtrailer var det Iykk.:des ham al Il !;.ion den
symmelrisk ' Pi udturen var v; nem lig lidt kede af, ~t den tne siden .ru-a,lereil var okve\ 'oojel ~ed al
wme mod bussens kofang:er i de mange hånt.l\esvins. Ileldlgvis havdc V,lly åbenbart vzret så
forudSt;eooe p! tiloige,-eJCn k un It Ic.0re r\IJ',dt o," hjorntL den iUl!!..~ >;ej, :>.5lede$ altf3ilercn nu var smukt
synul,etr isk 'oojet i be&l:e sider' (Og bussens kofange r hgeledes smukt ensartet skram.met , begge ~ide' . .)
Kvaser levede desyzne op 1>1 sit navn på hjem"e/en 08 \'&1" IIdL ''!rykket'' ved s;tuation.en. men "den rette.
sIg IlQ k ud igcn"I~ltal slut),

De :."/C)/e klip~s,dtr og
mange vand!oldjuscinrrede
DSR 's lu~/ondsroerc p(r
SognrjjordrlUren
1:(JI(j, Dor{<!Sltrness

T"beM: V/l1 små pA tUltn. Maden VBI fo< god tl.l. at man [,,!Mt mBn~ gram pi trods 3f de fy~tSke
ud foldelser. mc: n Anntt[e o fN:de 1.101 siM: solbrille, lil fJOrdeo . lwo, et cool ma'svlo !lU utvIvlsomt M.
glr.de af dem. Og.\.il Vil de, tiy5etkmenttmc . $Om det ~ "SIllan~ at snude i camptngplMlscos fryser ,il
næSle dag. hvo, det ~-ar wpl si "smarC III komme i tanke om dem tgen. da Vt okde na:ste
~ampingplads! Nl hv is v, kan have både liggelllk i lIaIden. kan v, vel opl have frysedemente, liggende
i GBupne. Et ~t tab VI led. var dit Kun med t t tahle en sl..rue ' DYs hans havelåge table en drue ned I
fJOldens dyb (hge der viS! omkr. 950 m), og da han hlv<k tømt hele "ZTk,oJSkassen fOl II.! finde en oy,
kom den llo~ prU\-"t. læg a lling i kassen Isen. så cJnkk kan vrle der! En betragte lig udrordrinl:\, 08
opga~n) løsnl,llg kende~ hi daSJ dato kun afSø.~" H~m_ . Vi ~ hoIve m,stet en
~"O,es gBsfiasktr
u,ndervejs . Jens "alltd-fuld-af-Sexk-odca-" ReImer var o~erbevlst om. at den da sagtens kunnt fl~de oG
lige skulk prøve... Det ku' den Me! El held, han alligevd Ik ke var sluisiller no k til a l slippe!

ar

Alt den megen vand &JOrde. II.! man ofte frille s lgltdt tossetrængende , og n.1r man ska l, sl skal man lI~så,
lodrette klippevægge eller ej! Det var sA med livet som Ind saiS og kun I yde rste n0dstilfælde, al VI lagde
III ved de sleJIe: k~pper, og da der var mangel på de o ffe nl ltge totlette. pAdisse kanter, blevdcllII en
temmelig offent lig affære al ~ le n ctlryl;k.:t! Både Elltn og Done viste bat mAs ttl en forblpassere ll<le bil
(den ene~le btl på vejen den dag, utvivlsoml'), oC; det Vl\t beStem' ikk e '-:Ir Ilt udv ise fo ra!;t . at vi
" lIloonc:de--'
Som sagt. maden var generelt lække r og op fmdsom , dog var de r lidt frol~krise tt paI dase, hvor den
stod pA knust. vildt rugbrød med dåse bønncposlej og som desscn S!001 pztt DI folk hnde tT\aSSCr af
egne fo'~)'ninger med . glk det lidt trægt med salget af dl: medbrllgt~ Ill/TUTICr ol til at begynde med: h\'ef
dag pakkede vi trollgl de f... ..... , etluhånd en mere eller multlre opløs te, ramIlIer øl ned i bo\d~nc:r Men så
gik del pludselig s t;!:,kt , da vinen slap op, og da del var ,lUI med "l!t'ne, II l vcdt v, Gcrnt l km hver VCJ
for at kOmlne l il Skjoldens nærmesle kru i Vas sbalc.k en. heldiG vis Cn smuk lur!

Enjlolcfjfldalxr pO brætn

fJag~51

Fo.'

Olt Ho/tlen. r"o" L, ..ds(;houw, MWt Johunsen, Dorlc S/emus
<>g (j;II~ Mogetr>'tn

Forrn/ (ru I' Ole Kammtrj};oard. So.e~ Mjf/(u ('h.iStt 'lJfn
Foto DOrit Slt'Mn

IS

I Skjolden blev vi udsat for det elendigste vejr, men også den smukkest beliggende campingpladslige ned til en isblil sø med udsigt til et brusende vandfald. Her skulle man være forsigtig med at
lege med badebolden, for det var forbudt al bade i søen, som var drikkevand! Det kunne ellers have
gjort os yderligere populære, hvis vi havde lavet en "selvhenter" - i forvejen lykkedes det os hurtigt
at f?t chikaneret et par hollændere væk, da Søren MC Einar og Annelie præsterede at lege snubletråd
med deres barduner et par gange, til stor forlystelse for os andre og stor fortørnelse hos hollænderne
(som i øvrigt var der først!). Ups! Der var godt nok koldt i Skjolden - sikkert fordi vi var så højt
oppe (Dortes teori'), men så kunne manjo altid tage sit S-kroners 4 minutters varme bad under
campingpladsens eneste bruser.
Det hemmelige udvalg på denne tur var uden konkurrence Underholdningsudvalget - et held, at vi
ku' selv! Men vi blev da underholdt i bussen på vej op igennem Norge: Der var festlig højtlæsning
afet par Sherlock Holmes-historier - det kunne da dysse folk ned, selvom man efterfølgende sporede en vis forvirring og nyfigenhed mhl. sammenhængen i historien: Hvad skete der egentlig med
Professor Moriany og hvad blev der af den blå Garfunkel'>'> Og hvor kommer Simon ind i historien'>?
Den sidste dag skulle det have været så godt: Vi havde en overliggerdag og skulle på en Deldvandring. Igen snød vejret os, det øsede ned, og så stod vi der i vores sjaskvåde regntøj og lignede en
flok sørgelige havenisser, som frau Muller havde glemt at tage ind for regnen. Hvem prøver regnfrakkefabrikanterne egentlig at narre? Tror de, at det hjælper med regntøj i festlige farver?? Selv
ikke Yvon i sit neongrønne oUlfit kunne jage regnen på flugt den formiddag. Så vi sjoskede slukørede ned til det lokale in-Sled - svømmehalJbibliotelJcafe/klatrevæg/aIt andet, man i en flække kan
finde på at proppe ind i en stor bygning. Men varmt var der, og de venlige og medfølende nordmænd kUfUle da også byde på vafler til morgenmaden, så lidt eller lidt lettede depressionen, og da
det så klarede op efter et par timer, var vi klar til vandreturen. Det blev til en meget smuk tur op ad
fjeldet, hvorfra der var en fabelagtig udsigt over Skjolden, fjord og fjelde. Så foreslog de friske
mefUlesker til Birgille og Jens, at vi skulle prøve en alternativ sti ned igen. Det gik fint i starten,
men da stien mundede ud i k lippeformationer, og man skulle kæmpe sig igennem krat og buskads,
gav ekspeditionsdeltagerne i gummistøvler og bad esand a ler op' Man må vel kende sine begrænsninger, så mens Birgitte og co. fortsætte ufortrødent ned ad fjeldet, fandt vi andre lilbage til den
"rigtige", knapt så alternative, sli og kom helskindet ned (det gjorde vovehalsene heldigvis også').
Vi 18 deltagere på luren klarede os godt igennem strabadserne, godt hjulpet afvores veludviklede
sans for galgenhumor; dog havde enkelte et par kriser undervejs: Som da Mette fik trauma med et
ben på hver side af en issprække på breen og målte reddes af vores FjelIs Angel Frank ... Eller da
Gitte skred på skråningen i pløret og bare blev liggende i lammet forbløffelse et par minutter - deraf
udtrykket "At lave en Gitte ..... Og hvis det regnede for meget, tog vi sgu' bare en taxi' Dvs. baga~ tog en taxi, vi gik. Vi fik nedlagt veto mod den ellers glimrende og fremfor alt besparende ide,
Jens barslede med: Vi kan måske låne en trillebør på campingpladsen ....??
Bræslammet og kastevindene så vi heldigvis aldrig rigtig noget til, selvom Søren MC Einar havde
gjort sit bedste for på forhånd at indgyde deltagerne en passende respekt for de mange farer på Den
Lede. Gederne var egentlig meget søde, og Den Lede Sogne fjord var faktisk ikke så led endda, når
det kom til stykket! Konklusionen må være, at der er meget v~dl i Norge, selvom det heldigvis for
det mest regner om a ftenen og natten, og så engang imellem om formiddag og eftermiddagen ...

Søren Møller Christensen og Dorte Steiness
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TOP 25 - medio august 1998
Trods del dårlige vejr hele sommeren er der blevet roet mange kilometer, og der skal virkelig
tilbringes mange timer ved åren for at komme med blandt de flilligste 25.
Her er så listen (kaproere ekskl.):
Bøg Mosegaard

1588 km.

2.

Karen K. Jensen

1506 km.

3.

Bente Kjøller

1.488 km.

4.

Susanne Vibeke Mikkelsen

1.362 km.

I.

5.

Yvon Lindschouw

1326 km.

6.

Vahan Ter-Vardanyan

1.319 km.

7.

Michael Remod

1.288 km.

8.

Steen Knudsen

1.153 km.

9.

Søren Larsen

1.141 km.

IO.

Karen Elizabeth Lauberg

1.133 km.

II.

Pia Abo østergaard

1.109 km

12.

Birgitte Simonsen

1.076 km.

13.

Britta Kristoffersen

1.051 km

14.

Niels G. Jørgensen

1.033 km.

15.

Jens Christian Pømeki

991 km.

16.

Mette Carstensen

875 km.

17.

Anders Føyn

874 km.

18.

Thomas Lund

870 km.

19.

Hans Juul Andersen

862 km.

20.

Peter Viuf Johansen

855 km.

21.

Anders Bo Christensen

853 km.

22.

Jens Reimer

799 km.

23.

Gine Mogensen

787 km.

24.

Jesper Petersen

778 km.

25.

Albert Simmonsen

773 km.

I all .........................

26.890 km .

I alt har 591 roere været ude at ro i år.
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F(lrd~lillgell

på anta] km er S(lm følger:

'15

har r()(:1 (lver"OO km

n

har

r~t

(Iver 400 Ion

9t

hM roet over 300 Ion .

l J6

nat rocr over 200 km .

165

hlH

211

har II.\CI over 100 km.

329

har

ro~t

over 50 lun.

415

hu

r~t

over 25

r~1

(Iver l 'iO km.

~m

<If:

'>91
har r(let mi",mum J km. - NI. 59 1 er 'øvrig' Arne Bisgaard, der r.elOp har roel I km. gOOt
klaret Arne .
Da "i ~;ds'c år på sanvnc lid la \'ede en '·Top 20 liste·· kræv.:<.les der kWl godt 500 km rOc' for at
yærc på en 20. pliKls. l Ar har hele S5 medlenuncr passe rel del mag,sk~ lal 500 km, ob blol for lt
~IC pli en 25 piads i.ir kræves der ' ·Esemlig liere km roel. Jo , k&mpC n er sandelig ska::!pC:I , hvilket
"lXIbierne" 0llså har mål let sande.
Del er (Iverraskende. at kw! Iolap 600 medlemmer har "'I:rel på ... ar.Oel i delUle sæso", ,del k l u~ns
med lemstal er ca. del dobb.!lte . H"ad de øvri ge medle mmer har foreta get ~ig i '·.<.Ommer" "ides Ikke.
Formc:nlhg er dog en del kaniner erulnu tkke registreret mc:d roede km. hvis de endnu Ikke har mel
Cl medlem~nummer

Peder Juh! Madsen

Fra de go 'e gamle dage.
da der endnu rar logo på
standeren FolO :
Dorle Slei ness

Åbent brev til Bestyrelsen
Kære Bestyrelse!
Vi drister os nu til at bru)ge en sag på banen, som har været genstand for megen korridorsnak og
indædt mumlen i omklædningsrummene og andre kroge afklubben. Vi ved, at det er på vegne af
rigtig mange DSR-medlemmer, vi nu vil slå et slag for genindførslen af stander med påtrykt DSRlogo.
Da vi først så de ensfarvede blå standere, troede vi, at der måtte være tale om en forglemmelse;
leverandøren havde nok glemt at påtrykke logoet, og nu brugte vi bare de "forkerte" standere, indtil
erstatnings leverancen dukkede op. Men nej - de kedelige blå standere var kommet for al blive. Et
faktum, man som trolast DSR-med1em ikke bare kan acceptere uden videre.
Lige fra vi var ganske våde bag vores lange k,Ulinører, lærte vi, at vi skulle værne om klubbens
stander, og ve os. hvis vi glemte at tage den med ud! Man følte en vis stolthed ved at "ro under
DSR-flag", men nu er det faktisk temmelig pinligt, når medlemmer fra andre klubber forvirret
spørger: "Hvem er I?" Til det har vi en hel del op fmdso mme svar, så alt efter humør råber vi:
Den Blå Klub!
De Anonymes Klub!
Den Hemmelige Klub'
De Sparsommelige Roere!
Her er nogle af de argumenter for en logofri stander, vi er stødt på:
Det kan ikke betale sig, fordi standerne bliver stjålet (også af de tyvagtige andre roklubber!)
Ingen vil lægge mærke til, at logoet mangler
Standerne knækker (som kommentar hertil kan vi sige, at standere uden logo vel også
knækker, og al flaget vel kan genbruges, selvom tlagpinden skal udskiftes?)
Løsningsforslag kunne være:
Hver styrmand farlkøber sin egen stander, når han/hun er udlært; så skal de nok passe bedre
på dem!
Fjederstandere indføres (a la Getions model). De sidder fast på bådene, bliver derfor hverken
glemt eller stjålet og knækker ikke.
Kan det virkelig have sin rigtighed, at DSR, med sine mange stolte tradit ioner, af sparehensyn eller
af andre ukendte grunde ikke tør vise flag? Når vi nu hM det tine logo. så lad os dog vise det og
være stolte af det. Hvorfor ellers have en stander overhovedet - den nuværende er jo ikke vores
stander, er den? Medmindre det altså er besluttet, at DSRs logo fremover er: Blå')!

Hilsen Yvon Lindschouw og Dorle Sleiness, som har ",he blues "l
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Langdistancekaproning i -Helsingør
---- - - ---

-- --

-

---

[ forlængelse af sidste nununers reportage fra 1998>s langdislancekaproninger, kommer her en ny
af DSR's resultaler. DSR havde hele fem både til slMl l Helsingør roklub den 8. augusL.
Flere af os Kom direkte fra Hjelms}'), og OgSd bådene var transporteret til Nordsjælland fra Oere
forskellige retnin.ger.

opdaLerin~

Til formiddagens mix-Iøb havde vi tre både med. Hu blev roel afSøg, Birgitte og Michael. Michael
var egentlig taget til HeisUlgør som reserve for Birgitte SOm havde skræntet lidt på HjeLmsjo, men
da Hans dukkede op i Helsingør, blev mandskabet enige om, at MIchael skulle ro i stede! for Hans,
da han var deo, der så Ild til al have del værs!. Birgille samlede sine sidste kræfter og roede IO km
fuld skrue alligevel. Holdet korn ind som 11f. 4 Flot klaret.

Hjalte blev foel af Bdlla, Thomas Lund o~ uu-igger-debutanlen Talk-laUe Til trods for at de tre
roere aldrig havde slddet i samme båd før, roede de sig ind på første pladsen foran del Helleruphold, der geme ligger og slås med DSR om toppen af 10 km mix,

Og det var så dagens succeser. Læsere med svage nerver opfordres li[ at springe resten af art il<le n
over nu !
Den sidste DSR-båd i rTUx-klassen var en f\fer sammensat af dette års racerkanul-drenge. Drengene
vd lilsyneladende mere end "bare" KV1K-malch og roede riglig flot på godt 44 mjnUtler, hvilkel
ville have givet dem en 6 plads l klassen. Drengene roede i Balder, som godt nok er klubbens
hW1igste ("uer, men som desværre tkke har vandtætte skot og nok heller ikke opfylder kravene lil de
indvendige mål 1 langdistant:ekaproning. El eller andet var smuttet i planlægningen, og drengene
blev dlskvalifice:rede. Kaninerne skal nu i1l1igevel have en hnnd for deres gåpåmod og kampånd.
Vejret om formiddagen havde været vådt, men vinden havde været i syd-vestlig og ret svag. Vmden
vendle over middag til en mere østlig retning og blæste op, og mens holdene i eftermiddagens løb
blev sendt af sI ed, blev regnen sIad ig tættere og bølgeme bare højere og højere. HJa lie med DSR' s
drenge hold kom af sled og kæmpede en sej kamp mod sidesøerne. Hjalte er en temmelig livlig bM
selv på fladt vand ,og de slore drenge var ligefrem bange for at skvatte I vandel, ikke bare når de
sk iftede, men ogs~ mens de roede. Da der var mange både lil start - med to minutters mellel1'Ul1m - i
herreklassen, var det el betydeligt handikap al slarte sent. De første både nåede nemlig at f~ roet en
del kilometer for vandet virkelig blev nogel (wldskyld mig) lort. HerreløbeL blev fuldt fortjent
vundel af KV(K efterfulgt af KR. Disse to hold træner begge som sindssyge, og det havde været
ærgerligl, hvis pladserne 1 loppen afklassen var blevet vendl op og ned bare fordi vinden besluller
sig for at vende_ Det var nu alligevel trist for DSR., da drengene virkelig. havde glædet sig til at
trylke den afforud for dette løb. Det forlød senere, al løbel ville være blevet aflyst på grund af
vejre!, hvis ikke bådene allerede var send! af sted.
Damerne blev sendt af sled efter herreme, og vi var dyngvåde, allerede i..nden vi var færdige med at
varme op. KVJK stillede med IO damehold i Helsingør, og disse Sl.aJ1ede henholdsvis 2 og 4
mUlutter efter DSR-båden. Hu ligger betydeligt bedre i bølger end Hjalte, men hvor er det dog
frusIrerende al få stjålet vandel under årerne hverl andet lag. Efterhånden som vi roede ned mod
vendebøjen blev det skræmmende hurtigt tydeligere og tydeligere, al der stod "KVIK" på ryggen af
Digerne i den båd der lå efter os. Omkring bøjen var vi bange (or al vi skulle blive henlet med over 2
mmuller af KVIKs nye hold. Vi hentede lidi tid igen på turen tilbage, men lige meget hja lp det den
samlede stilling. Vi blev sluet både af KVIKs nye hold og - hvad der næsten er mere ærgerligt også aJ det hold vi har kl11U1el holde stangen i de foregående 3 løb. NM dene blad udkommer, er
DM afgjon, og vi har så forhåbenl lig P.iel bekræftel, ru Helsingør var en enl ig sva le.
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også af det hold vi har kunnet hol.de stangen i de foregående 3 løb. Når dette blad udkommer, er
DM afgjort, og vi har så lorhåbentlig laet bekræftet, at Helsingør var en enlig svale.
Da vi kom ind, var vejrel så dårligt, altillægning ved Helsingør Roklubs fritliggende bro var blevet
farligt for bådene. Med hjælp fra en tre-ftre tilskuere fik vi båden ind til broen, og mens vi fik lov til
at svuppe i bad med slukørede miner, udspillede der sig en heltemodig kamp med at få Hu ud af
vandet. "Kanin"-Lars ville løfte Hu op på bådvognen, men slæbestedet var mere slimelog glat end
DSR 's før elefantrisIene, og han endte i vand lil halsen, med skrammer i ansigiet. En anden af
dagens lapre skikkelser var Hans, der Irodsede helbredet og elemememes rasen og blev på pontonen
for drivvåd al hjælpe samtlige både sikkert i havn. Se, af hele denne kedelige historie kan vi lære, at
virkelige helle bedst kan genkendes, når de ses på vej hjem med kyslbanen iført ro-tøj, maosko og
fugt ig! hår Q

"Nordsjællands Blå Bånd" gav altså i alt DSR:
I.
4.
6.
3.

plads
plads
plads
plads

i IO km åben mix:
i IO km åben mix:

i 25 km senior herre:
i lOk m senior dame:

Brilla Krislaffersen, Thomas Lund, lars Bech Kristensen
Birgille Simonsen, Michael Remod, Bøg Mosegård
Jens Christian Pørneki, Vahan Ter-Verdanyan, Jacob Thesander
Susanne Mikkelsen, Melle Carstensen, Karen Jensen

Karen Jensen

Halden Grensemaraton 1998
Da vi efterhånden er en del, som fUlder det morsoml at bl1Jge tirsdag og torsdag på at blive råbt efter
af Jens Christian eller Talk-Talk ("Søg vandet", "Accelerer mod afviklingen", "Hvis du havde fulgt
cirkellræningen ivinter havde du ikke andi nul"), har de i deres uendelige visdom truffet den
beslutning, at MOlion+roere skal dellage i konkurrencer.
Ved Halden Grensemaraton i Norge, der afvikledes lørdag d. I. august, betød det en ftrdobling af
deltagelsen i forhold til sidste år, idet vi i år stillede med tre toere og en enkelt ftrer. Der deltog i alt
18 både i maratonroningen, hvoraf de IO kom fra Danmark - heraf overraskende nok ingen fra
KVIK, som ellers havde lire både til start i 1997.
Resultatet blev rigtig godt for DSR: på en samlet førsteplads kom Balder med Mia Schrøder_ Tine
Jørgensen, Vahan Ter-Verdanyan, Jens Christian Pømeki og Jacob Thesander (som i øvrigt også
vandt løbet for to år siden i singlesculler). Toeren Røskva med Morten Blaabjerg, Anders Tybjerg
og undertegnede kom ind som nr_ 7, Hjalte med Birgitte Simonsen, Michael Remod og Jens Reimer
som nr. 8 og Hu med Britta Kristoffersen, Susanne Mikkelsen og Bøg Mosegård som nr. 9. Baseret
på handicaptid var forskellen mellem 7. og 9. pladsen kun 27 sekunder, hvilket dog i parentes
bemærket er første gang, al Røskva slår Hu i konkurnence.
Nu tog selve roningen for DS R's kun mellem 3t 11 m og 4t2m., men første bil startede over middag
fra klubben, og var først "hjemme" på Hjelmsjo sidst på eftermiddagen søndag. Hvad bruges al den
tid til?
Jo, man læsser både. Vi havde selv 4 både, der skulle pakkes og læsses, og to både skulle hentes i
Humlebæk, hvor bAdehuset er strategisk placeret, så bådene furs t skal bæres ud, ned ad en smal
trappe, hen ad stranden, og 100 meter hen ad en grusvej fyldt med vandpytter Hele denne
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MIn k(lltr bIl. Del er en slrzkn ing p;l ca. 500 km, 50m v~1 normalt kan tilbagtlægge<; på 4 tImer.
For os begrænsede Ford Trdnsiuen med 8 passagerer, bagage og 6 b.ide p.i en trailer haSlIgheden lil
80.85 Wt. da SVlJlBninserne i bEl oS trailer ellers blev UdI for sp..endende . El møde ~d en elg. der
kryd~de veje n 30m foran bilen. var hdltr ikke befordrende for hastigh ede n. Del kan derudover
konkl~res . M ~~fL~kere rkke kan Ioofe bil. Lige ~get hvor lanBt ind til siden VI Irak, ville ingen
ow;lhale . .":' v; lo:.øne gune med en lang hale afbiJer efter os. El mere serioJsr eksempt:I p~ d~ rlog
kArse l blev oplew;t ~ hjemlUrtn, bvor en Vol\i() kone ud fra e n vigeplads o!'. derefte r tabte trail eren
li se :Olan os. sj Jens ClviS! ian uu'ltle demonstrere sil talent for undv;gemal"lØner
Man tndtage. lcuJt,~drater Morgenmaden bestod af primaen af bananer. og så havde ~i et hdt
feSlmåJud mtd ude i Mde ne J Røskva ha\l(:k vi for elcst"mpel 7Y, I v.eske - sportsdrik naturligv,s - et
kg rOSlJler. I ::! -1 4 bananer og tO plader chokoladt. VI fik IDul.h ! del t-.ele. men maden kunne vi
have 'loldl fest med bagefler. De! skulle III nok have .!:.lort, for a.--rangøre~ hallde tkke rlanlaJ;;1
n"ddllgen efter al del lIar sulIne roere, der lIar lfivtlerede Laks og JOrd~r er godt. mtn der skulle
ntere e nd Ire kartofler lil for at mzne vor sult
Man -,el noget. Fjorden løbet roes i er megel smllk, og som styrmand. har man tid l') al opleve lid t
af naluren. Sanliidig belOO farten på TfilIU;lIen p~ ud - og hjemtul , at man havde al den lid ilian
kunne: onske sig - og mere til - lil al n)de den sven.""-e "nalur"'langs molorvejen
Man hygger sig_ Stort sel ajle ddlagere i Halden er fra Motion+.:il! vi lIar afSlfd:-ned dfm. vi rl)Cr
med til dagligt Samt~len tirsdag og torsdag dIer roning kan godt have fn tendens til at foku~re på
bl.a lekniske delaljer ved indsatsen, Hu og H..ralles indrelning o lign NOgfl af det bcdstt _'ed al
~zre af~ted på en lur som denne:, er al opleve, al de personer m:lll ror sammen med . indeholde r
nogel mtre end del_ Og dery ve l ikke noget bedre enod al oplt\'C ør fou.: overrasktr pos itivt?
Så skal del prøves igen? Klan . Hvis liden er der til al træne lidt seriø51, så
konkurrence · inSlinktct, samtidig med at man fM en god oplevekc

(f

det -o;kZ!l1 al B Skort:rpel

Mor/en Rungt

GUmemarall!on, Halden l . augrul {ran -men kender ingen græm.'r; bogu/ ses Anders TybjNg.
!f1fUSI MM/en Dlaabjug F% : Morlen RUr/gt
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og Indbetale indmeldelsesgirekort. Dette f<)refindes
bc§dehallen Indbetalingen dækker de 3 første mimeders konli~ent

DA

kontorels dør i

KONTINGENT: opkræves Kvartalsvist forud via giro Ved overskndelse a( betalingsfrist pålægges et gebyr pa
25 kr. pr rykker. HvIS rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bo,i fra rykker, men gebyret VII blive
opkrævet det følgende kvartal Kontingentet er .450 kr. pr. kvartat

UDMELDELSE; Kan ske gældende fra 1/1, 1/4,117 og 1/10 og skal være DSR I hænde med mindst 3 dages
varsel. Gyldig udmeldels.e foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr 3,00 III DSR's girokonto nr 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og ad (esse på den del af girokortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen) Girokortet er dok.umentation for, at udmeldelse har fundet rettJdigt sted og man blllr i egen interesse gemme glrokvlnenngen. Konlmgentopkrævnmgskotiene kan Ikke anvendes III udmeldelse, idet
meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS I IKKE AUTOMATJSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og k<:Jnlingentphgtig, Indtil
gyldig udmeldelse har fundet s.ted, uanset om DSR's faCIliteter og aktiviteter benyttes EksklUSion vtl først finde
sted ved en restance svarende til ~2 - 1 års kontingent og restancen VII om nødvendigt blive Inddragel ved
:ncasso, Alle omkostninger I forbindelse hermed betales af s.kyldneren.

1- -

--------

ForsIden- Fir; - VM-guldvmdere og e~b~onze-;;nde;~ --·-

Fro v.. VrClor Fedder"en ([Jags værd Roklub). E:.k.J/d Ebbesen, Thomas Poulsen, Thoma!>
alle guld, og Kan/en Nielsen. hronze, alle jire fra DSR. Foto: La[s Bundesen
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""·vitetskalender 1998
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Begivenhed
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Med lem . ... øde'"d. 20)
S l.1I 0dcrs u nltinc (Id . • ' )
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--20.11.
12. 12.

Gt nuJlfo,-,:lm liog

- + - - - -======--S l)trlnaodsla ul: tl! jQ l"frokoS!

J 1.1 2.

1'iylt n.fu l

-'--

Som 1l1Cren kom aldng ristig, i ~J, og vi nU crkc.wc. 81 vi nu har bevZttt os ind leflerarCl.
Selvom de l ~J ledes me st Cl de Indend ør s IlIct,v'ttlCr som ~ymnash;'. /101: ' 000(;$, dans øs:
badmilllOn. der sl år på p!osram,"llCI fremover, er der Stad'G mUhjMo.I for gode rOIUlt, nu vd mest i
,,"'ce kc rldc r\ Vel fi\r "'1 I'IO k ik,kc Julo~CJr ; ok tober. !.tlvom VI havde oktober\"cJ' iJul~ men ..ellel kan
sandeliII VZ I C flol i oktober Sil der c r $lad'!; mulighed fur al Il yderligere km laglld SUl stalIstIk fOl"
s!!:SO t>c n. Endog en I~ ngtur kllOl nh endnu: Ole- R Pedersen tilbyder en wec:kendlw pi Silkcborpxmc

d 9.· I I ok1ollcr.
Sr ano;!erS l rygn ,n ilcn rtnder Sl ed d 24 o ktober, hvor der I\iIlurhgv'$ vil \lZTe muhgt...d for al mook
OpOl! !lIge afs ked med ~«) n(n 1998 Du kan l;esc: n;trmere ~ndetstGJs, bladelom denrw:: dags IQr!Qb.
ligc!iO m du kan finde indkalOc Is, ,, hl gcrtc:lalrorsamlUll!.el\. 10m jo ogsA s.!. srrJ l I'Zm1Cr sig.

"d

Medlemsmøde for alle medlemmer af DSR
Som UldgBng Iii "lnlersz!<Onen og
Uldkalde III med lcmsm,ode

forbe~delserne

lil nzslC i/ s

roszson~"

bc$l}'Tclsc.n hermed

torsdag d . l 5. oktober kJ . 20 pA verandaen
M0':k1 er fOf ~lIe medlemmer af OSR (ogsA kanUl(I fra I il) og ~ m3del " il dl"erst ud"alg. sall~
tWllke Slorc Dn!lngc"","nlCf der konvr\Ol!l I nlCSl e sæson. blive prlJescnIC<cI. Ik styrcls.en "I l ~rc hl
for ) 1 svale på spergsm!1 me.:I hensyn til klubben og mOO!3G.C ns og ros. Ideer (,I nyt- IllIag " ,I
$f'l"rOlll,eligogs.i v.JI:rc velkomne: .

~Iede

,

Generalforsamling i DSR
afholdes
fredag d. 20. november kl. 20.00 i DSR
forslag til bestyrelsesposteme kan stilles af ethvert stemmebereniget medlem. Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge DSR 's love:
I)

A Oægge Ise a f beretning

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastlæggelse afkontingent for det følgende år
3) Valg af formand
4)

Valg af kasserer

S)

Valg af sekretær

6) Valg afmalerielforvaller
7)

Valg af kaproningschef

8) Valg af instruklionsrochef
9) Valg afmotionsrochef
10)

Valg aflangtursrochef

It) Valg afkajakIochef
12) Valg afhusforvalter
13) Valg af to revisorer
14)

Valg af repræsentanter lil DFfR

IS) Særlige forslag
16) EVI .
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Guld og bronze til DSR ved VM i Ko)n 1998
Ved verdensmesterskaberne i roning i Koln fik Danmark medaljer i lO klasser'
Det blev til det forventede guld til "guldflIcren" (herrernes let1e f[[er) med Thom(ls Poulsen. Thomas
Eberl. Eskild Ebbesen (alle DSR) og ViClor Feddersen (Bagsv~rd Roklub) og bronze Lil KarSlen
Nielsen, DSR, i herrernes lelle singlesculler.
DSR opnåede således en pæn medaljehøsl. Redaktionen er sikker på at have medlemmerne bag os når
vi ønsker et stort tillykke til medaljetageme.
Trods en god indsats af de øvrige danske mandskaber lykkedes det ikke i den meget hårde konkurrence
at hale Ilere medaljer hjem t il Danmark ved delle VM, hvor de spændende fmaler d. 12. og Il 9.
meget glædeligt kunne ses i TV2 med DSR's tidligere verdensmester Melie Bloch som kyndig
medkommentaLor.
Drengene fra guldflJeren kunne i øvrigt i Ilere aviser søndag d. 13.9. ses som dressmen iført tøj fra en
lang række firmaer. Bl.a. kWUle de ses roende i hvid smokmgskjorte og brokadevesl'

LB

Karlebo-marathon 1998
Så var tiden kommet til åreLS sidste langdistanee-begivenhed, Karlebo-marathon. Distancen er de
famøse 42.195 sømil, svarende til en rute fra Nivå havn, to gange rundlom Slotsholmen og hjem igen
efter en times pause i R&W Roklub.
J år var der tilmeldt hele tre DSR-både mod blot en i de foregående to år. Alle bådene vaJ tilmeldt i
mix-klassen, hvor der i modsætningen til de almindelige langdistanceløb ikke roes med handicap. J

marathon er en mand en mand og et mix-hold et mix-hold, hvilket naturligvis giver nogle aben lyse
fordele for hold med to mænd og en kvinde frem for den modsane kombination. Til gengæld slipper
man for de evindelige diskussioner, der opsLfu om retfærdigheden af handicappene. Mix er
1ilsyneladende også den mest populære klasse. Der var således i ir tilmeldt ikke færre end 26 både i
denne klasse. Og der bliver gnet til den' I år ville den bedste tid i mix-klassen (6.41.54) f.eks. have rakt
til en tredjeplads i herrerækken.
Løbet er tilrettelagt, så man kan starte fra k\. 2100 fredag aften og herefter med 5 minlJt1ers
mellemrum indtil lørdag eftermiddag. Man skal dog være tilbage i Nivi! senest k!. 21 00 IlJrdag aften,
hvis man vil deltage i løbet. Det rigtige !itarttidspunkt er et hedt debatemne blandt marathomoere, og
der findes utallige teorier. Problemet med teorierne er imidlertid, at selvom man kan have en
forestilling om, al vandet er nadere om natten, a/trafikken i havnen er rolig eller 1.00, eller al det bare
er rarere a1 ro om dagen. så er der altid lJsikkerheJsmomenter, som lige kan lægge en halv til en hel
times tid til. Vi i min bild (Krumme, Jens Christian ogjeg) valgte at starte om nat1en for at f?! del rolige
vand. Det kom da også, men først da vi krydsede Niv:ibugten på vej hjem igen i de tidlige
morgentimer. Til gengæld varede det ikke ved så længe, og de både, der havde ligget og luret og ventet
på lyset (heribland1 DSR baden med Mette, Ole og Birger), tik noget ud af del. Alle bade i Mets løb
roede således i en jævn til frisk nordlig vind, der gaven del medsø ud og ubehagelig meget modsø
hjem. Den sidste DSR båd måtte desværre udgå inden start pga. sygdom, men de planlægger en
revanchetur til Helsingør og hjem ved først kommende lejlighed. (ForlSæ/les s. 34.)
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Standerstrygning
S;II!WI'ICn GU ~ h:t:ld . .... fttcmpc:fl\lJren raide r, dage,.., kones og vandel bliYer koldt. KOrl
snMl tid for sund crsuygn!ng. og til 1\ gcl'rUl'le de ~ Orl C bu k~ r YJek.

~gt

de! er

Standeren StrygC51" den 24. okt ober kl . 19.00.
Ell crwlgc lldc er de r muli ghed for sp,smng. etl crfolgcnde hygge

og måske fes.
1'.,18 mtd pi opslaSSll~ len
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LiBer"d JF
Kildeholm
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*.* DSR ....
DSR •••
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· ++ DSR •••

Tilmelding

(jåS("hl,lslob

Arn ngllr
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J Tisvilde j·klln

IIf. J8 176252 (a rb.)
4 58~g605

(pm )

Kanintur til Mossø og Himmelbjerget
den 9.-11. oktober
E.r du kanin fra i ilt. og har du iy,! til e" efier ....stur fra Sklndtrborg (.! Silkeborg. dier mod5al. så tf
chancen her
Tur!':" vil blive (o r50g1 arrangeret som en IzBe.'ilur for kanir.er fra S~jold og DSR. Turen vil bti~e
gelUll':mf{ll'l med lånle både fra Skanderborg- og Silkeoorg Roklubl:>er Skulle der me lde s ig så m.ln(!t
i..nlere~serede. :u del o"",,stiger ama lie t .li lånle sæder, vil vi forSOi;e at arrane,ere b~dl ransp<ut fra

Svanemollen, så alle kan komme met!
TIIren tænk u (t nn emfOr1 pa (olgeodc mlde:
V i lager nf sled !Ta Kobenhavn i sam~1 flok fredag allen Halvdelen ow.rnatter i Skanderborg· og den
anden halvdd , Silkeborg Ro~lub
Lordag morgen ~ lar\er Skanderborg holdet på de ca 32 km ti l Ry. hvor de møde r Si lkeborg hold et til
fzlleshygge i Ry Rok lub lcrdag dten.
Søndag

fortS3"; r1 ('$

h l Silkeborg rned CII af5tikker lil

Him~ lb)erset,

e n rOh.u- p;i ca. 20 Wl

Silkeborg holdet ro r den samme st rækning. blot modsal.

Hvorfor'!
Du komm<:r til at opleve den smukk e natur p~ he le strækninge n Sk and erborg - Silkd:>org. du få! I'rAvet
om langtursroning er noget fo r dig, du far en masse motio n og frisk luft liden al disun'cn er l,;engere
enJ a lle kani.ner kM klare de" uden at ~a're ror smadrede til fælleshyggen lørdag anc n Her ~II du så
ovenI købet

fa

mulighed for at mDde andre end de sædvanligc fra klubbcrrJveraOOJen .

Denor:
Skr.v dIg på den ophæne1e liSie i k lllb~n, så vi kan IT! af110kll el planlz goingsrrodc for al aftale
Iran~port. mad i.ndk.ob OS\'
Pio I·egne af ar rang,ore rne : Oll': RlI.smu$ I'tduJcn
Ring e,~ , l,vis du haJ spørgsmål om lure n på fls tcldonnr '
arbejde 39 27 14 l:i - 5166, l if prtvat 38 II 2970 (dcr må gernt tlrlgcs sen t)

Svar til Yvon -Lindschouw og Dorte Steiness
Det er glædeljgt, .at der er medlemmer, der interesserer sig for det image DSR har ude o mkr lng.
Standeren er et af vore kendetegn. Her e( det selvfølgelig først og fremmest farven, der signalerer, at vi
kommer fra DSR
l har fuldstændig ret Logoet forsvandt af sparehensyn. Jeg er bange for at jeg mA påtage mig skylden
Grunden, til at de blev bestilt uden Jogo, var uden tvivl at jeg fIk prisen for påtrykning af dette galt i
halsen, da jeg hørte den. Jeg er kommet mig, og efter nærmere eftertanke rm Jeg nok give jer ret.
I bringer et billede fra de "go'e gamle dage" med logo på ~1aoderen. Hvor gode de dage var, kan jeg
ikke huske, men bi tIedet må trods alt være af nyere dato. Havde det været &a "de rigtig go 'e garrlle
dage", tror jeg, at l ville have opdaget, at der ikke havde været logo på standeren
Men uanset om det er "korrek1" med en stander med eller uden logo, er sagen t.aget op til overvejelse,
og mil gæt er, at VI i fremtIden (måske ikke den nære!) igen vil opleve DSR-både med vores logo
pstrylct på standeren.
Hennmg

Svar fra en "Blue Boy"
Yvon og Dorte savner klubbens logo på standerne, som ganske rigtigt primært af sparehensyn er
forsvundet. Jeg er nok medansvarlig i, at dette er skel.
Jeg ved ikke hvornår, man U1troducerede standere med logo, men tIdligere var standeren uden, og alle
roere vid st e, at det var DSR .s stander. På de n 00 tte p laka t fra I953 la vd af Ka j R]c h kan vi se den.
Plakaten hænger nu i slyngelstuen.

Tidligere var det kutyme, at hver gang k lubben sejrede ved en kaproning hejste man en blå vimpel l
flagstanden under den store klubvimpel. Det kunne i løbet af en ged sæs.cn blive lil et anseligt antal
vimpler Samme skLi< havde man i Kvik, og det gjaldt selvfølgelig om (Il have flere vimpler oppe:: end
naboen. { 1934 skænkede DSR på generalforsamlingen Herman Ree Sejrsmasten, som siden er blevet
eVIgt vandrende præmie for særligt fortjenstfuldt arbejde for kaproning i DSR.
l 1934 opnåede klubben sit indtil da største antal sejre, nemlig 34, og Sejrsmasten er derfer forsynet
med 34 vimpler. alle uden logo Skikken med vimplerne i flagstangen forsvandt, da det blev tilladt
med kombinerede hold.
Logo pt! standerne er derlor ikke originalt, men en nymodens luksus. Der er i tidens løb forsvundet

mange standere, og vi kan se en del af dem som udsmykning i andre k lubber, men jeg har også
mistanke om, at mange nuværende og tidligere medierruner har udsmykket væggen ever sengen med
en stander for at gør!! ~1anderen mmdre at1rak1iv og billigere forsvlIndt logoet igen,
Yvon cg Dorte's løsni.ngsfor!>lag om, at hver styrmand køber en stander, trOT jeg ikke på; se blot på,.
hvor svært det er at indføre en ensartet klubdragt; men fje.derstanderen er måske en ide, der er værd at
dyrke

Pmocchio (Mogens Haut)
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Kommentarer til ris & ros fra et par
(eks)kaniner
Som I vil se er der andet steds i bladet (s, JO) et indlæg omkring kaninopdræt i DSR .
Først, tak for rosen' Det er altid rart at fa at vide, at der trods alt er noget vi gør rimeligt god!.
Og lad mig så tage fat på den anden del af indlægget, som jeg også opfaller som et yderst positivt
indlæg omkring instruktionen,
Instruktormaogel har desværre været tilfældet nogle gange i år, Vi forsøger at tilrasse kanin indtaget
og den måde, hvorpå vi introducerer kaninerne i DSR til de ressourcer. vi forventer (læs: håber) at
have til rådighed,
Der er kun en løsning på dette problem, og det er dels nt uddanne flere Instruktører og dels at henstiJle
til de, der bliver uddannet, at de opfatter deres uddannelse til instruktører som en start på en aktiv
instruktørkarriere og ikke som en personlig efteruddannelse,
Der vil i igen i vinter blive afholdt instruktørkurser i klubben. ligesom de. der ønsker at instruere kan
deltage i DFfR's kurser. [nstruktionsudvalget vil være glade for at høre fra så mange som muligt,
Instruktørgemingen er, som det meste arbejde i DSR, frivillig og ubetalt, hvilket jeg ikke håber vil
afholde nogen fra nt yde en indsats,
Instruktionsformen er forskellig fra instruktør til instruktør. Vi er uddannet på forskellige tidspunkter
med en forskellig opfattelse af rotaget og den måde hvorpå dette bør indøves, Der gøres gennem
uddannelse et stykke arbejde med at få bibragt alle instruktører en så ensartet opfallelse af instruktion
som muligt. Men vi er forskellige, sa bær over med forskelle, patnl dem, og jeg tror at de fleste
instruktører vil gøre et ærligt forsøg p~ at gøre det sol godt !>Om muligt
H\lad enh\ler roer bør \lide er blevet til over en del år, Skriftet har ikke og vil sikkert heller aldr,g
fmde sin endelige form, Ideen om at inkludere et afsnit omkring bådens indretning er god, og jeg
håber, at rette vedkommende vil tage ideen op, [ndtil da må jeg henvise til de udmærkede billeder af
båden og dens indretning, som er fremstillet af Jørgen Foss og ophængt i både ballen,
Arbogen med adresser må jeg nok skuffe med, at vi ikke har planer om at udgive. Nogle medlemmer
har tidligere givet udtryk for, at de ikke ønsker deres adresser of telefonnumre offentliggjort. Men
oplysninger om andre roklubber og andre rorelevante adresser modtager vi i opdateret form fra DFfR
hvert i1r, Dette kunne være en ide for redaktionen. at offentliggøre et udpluk af denne fortegnelse i
bladet.
Udlejning af lokaler sker til medlemmer. Problemet er blot. at der er langt nen; medlemmer, der
gerne vil leje lokalerne end der er weekender, hvor disse ikke benyttes til andre formål. Vi er derfor
tVlmget til at fØre en meget restriktiv udlejningspolitik , Dette betyder i praksis, at vi prioriterer
medlemmer, der har udvist stor aktivitet i klubben som f.eks, instruktører, udvalgsmedlemmer etc.
Desuden har vi vedtaget, at der slet ikke lejes ud i sommermånederne, da der skal være plads til
spontane arrangementer i denne periode,
AI henvendelse vedrørende udlejning sker skriftligt til bestyrelsen, lier så vurderer hver enkelt
ansøgning.
Til slut vil jeg gerne opfordre alle. også delte års kaniner, til at overveje hvorledes de kan medvirke t il
at fa klubben til at fungere bedre i det daglige. Der er brug for initiativ p~ alle områder. Langt de Ilcstc
udvalg tager med glæde mod nye medlemmer, der ønsker at hjælpe til. Så har du ideer, som du gerne
vil have fØrt ud i livet. så tag fat i et bestyrelsesmedlem eller et medlem af et af udvalgene,
Henning
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Vidste du

??

at der i sommerens løb er kommet et nystartet tilbud til alle DSR'ere.

TEKN1K+
er træning med fokus på netop din roteknik, uanset hvilket niveau du har i forvejen.
Kræver ingen andre forudsætninger end roret og lyst til at ro ...... bedre ... !

HVER SØNDAG KL. 16.00
Forhåndstilmelding nødvendig! (Se liste i Slyngelstuen)
Et fremragende tilbud til ALLE, der gerne vil have endnu mere glæde afat ro.
(en, der helt sikkert vil prøve det igen!)
Karen Lauberg

Massage i DSR ?
Af Mel/f: Carstensen

Haves: Træningsivrige roere med slålballer og slive rygge, lilsyrede ben, hænder som hamphandsker
og iJ.J<e mindst - ømme musk.ler.
Ønskes: En engageret, efTekliv sportsmdssør, der har mulighed for at spendere nogle limer i DSR hver
uge.
Var det ikke en ide al fa en aftale med en spol1smassør. som selvrølgelig mod brugerbetaling kunne
indg~ et samarbejde med DSR ?
Jee; tror, mange ville lage mod ham/hende med kyshånd. Men hvad siger bestyrelsen, og er der
slem-,ing for del?

Ideen er nu kaslet ud i æleren, ogjeg håber selvfølgelig, al det kan lade sig gøre på en eller anden
måde.

IO

,------ - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - --- - i_

_

_

_

~**** Nyt fra bestyrelsen

____

*****

DerUle rubrik "Nyt fra bestyrelsen" h.ar redaktionen beslut1et ar bnnge fremover. Hensigten er at give
DSR' s med lemmer en kort fa tt el informa! Ion ornkrLng de spørgsmål og emner a f a Imen karakter, deJ
rører sig j bestyrelsen netop nu.

Bestyrelsesmøde 8. september 1998
•

O nI bygn iogen a f mot io nsrum og herremes omk læd ningsrum skrider plarunæssigt frem og forventes færdig i første halvdel af oktober.
Der mdkaldes til medlemsmøde d \ S. o\c(ober kI. 20, hvor der kan stilles spørgsmål til bestyrelsen
og drøftes aktiviteter m. v. for den kommende sæson. Se indkaldelsen andetsteds i bladet.
Udskiftning i bestyrelsen. Som del kan læses andetsteds j dene blad har Hlstruktionsrochef Jesper
Petersen meddelt sin udtræden af bestyrelsen. Et antal beS1yrelsesmedlemmer berudover
genopstiller heller ikke, I næste nummer afbladet vil blive opslået, hvilke bestyrelsesposter, der
bliver ledige, og om bestyrelsen har kandidater lil posterne.
På opfordri.ng fra medlemmer har bestyrelsen forsøgt al ffi ell eller nere tennisbaner i Svanemøllehallen ud over de bad rnint on baner, vi har lørdag formiddag. Dette har desværre ikke været
muligt, da der er megen rift om alle slags baner. Badminlootiderce er flytlet lil 11-14 lørdag.
l lighed med sidste år vil formanden DS rocheferne fremtægge beretninger for den forgangi:O sæson
i næste blad, således at der ikke skal bruges voldsomt megen tid på generalforsamlingen på at
gennemgå formandens beretning, hvorvoo der bliver mere tid til debat.

Instruktionsrochefen fratræder
Redaktionen har met meddelelse fra instmktionsrochef Jesper Petersen om, at han ønsker at fratræde
som instmktionsrochef. Det er med beklagelse vi har modtaget denne meddelelse, fordi Jesper har ydet
en kæmpe indsats i forbindelse med instruktionen afkaninerne her i sommeren 1998. Vi håber, at del
gode samarbejde og kammeratskab vil fortsæt1e på andre VIgtige felter fremover
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Efter 2 års dvale genoptages
klubbladstraditionen "STAFETTEN"
"Stafetten" er ment som en hyldeSlliJ en OS R-person. som har gjort sig bemærket på en eUer anden made.
Den udvalgte person interviewes til klubbladet og har derefter ansvarel for at give hæderen og "depechen"
videre til en ny DSR-person i form af el interview. (Af diskretionshensyn nævner vi ikke. hos hvem. det
var. al staffetten strandede for el par år siden., red.).
I "stafetpausen" har DSR, i al ubemærkelhed for de fleste klubmedlemmer, ruel en ny kaproer i stalden.
Stafetten benytter derfor lej ligheden lil, på behørig vis, at byde velkommen lil:

*** GULDDRENGEN ESKILD EBBESEN .. *
Jamen., er del ikke? Jo, det er 1/4 af letvægtsflferen.,
der vandt OL-guld i Atlanta 1996 ' Og det har ikke
skortet på guldet siden. 1998 må siges al være en
"kanonsæson" fOr Eskild Ebbesen: I januar lagde
han ud med al sætte verdelb,ekord til OM i
ergometerroning, og i sorrunersæsonen er det
lykkedes Eskild og Co. (Thomas Poulsen (DS R),
Thomas Ebert (DSR), Victor Feddersen (Bagsværd)) at ro sig ubesejrede igennem samtlige
Når
delte
læses
har
World
Cup-løb.
verdensmesterskaberne i Koln været afholdt og de
herrer er, forhåbentlig og fortjent, vendt hjem med
verdcnsmeSlertillen endnu engang.
Men hvem er han egenllig denne superroer?
Hvordan har han det med sin nye klub OSR, og
hvad far han liden til at gå med, når han ikke er ude
at slå verdensrekorder? Stafetten har sat Eskild
Ebbesen stævne på "hjemmebane" ved Bagsværd

sø:

Navn:

Eskild Ebbesen

Yndlingsmusik: Disco

Født

27/5-72

Livret: Rigtig julemad: And.

Stjernetegn: Tvilling
Højde:

1.84

Skonr:

43

flæskesteg med rødkål og
kartofler og alt hvad dert il hører

Hobby: Film, at gå i biografen.,
triathlon, mounlain bike
Sports/do/: Carl Lewis, fordi han
har været på toppen så længe og har
formået at vinde 7-8 OL g-uldmedaljer

Vægt:
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Konkurrencevægt. 72,3
Nuværende vægt: 76

Romæssig baggrund:
Eskild startede sin rokarriere i 1987, fØrst og fremmest fordi hans ældre søskende dyrkede rOnUlg, og han
syntes det lød som en spændende sportsgren. Flere roklubber har med årene haft fornøjelsen af Eskilds
bekendtskab:

1987: Silkeborg
1993: Odense (Viborg)
1998: DSR
Medaljestatistik: (De vigtigste:)

2 VM-guld
2 VM-sølv
I OL-guld
Mål og ambitioner:

På kort sigt: VM-guld i Koln(1998)
På længere sig1: OL-guld i Sydney (2000)
Den værste rooplevelse:
Lang lænkepause. DdrliRe rooplevelser er lilsyneladende iklæ hverdagskoSI for Eskild'
"Jeg tror sinlpellhen del er forberedelserne til DM 1997, fordi jeg tog til OdefL~e og trænede, og vi aldrig
nåede al ro sammen med det hold, vi skulle ro med til DM. Der var tre reserver på og en helt fjerde på
holdet til DM".

Den bedste rooplevelse:
Her er Eskild anderledes resolul.
"OL-guld i Allanta. Det var samtidig også den hårdeste".

Hvordan bevarer maD motivationen, nh man har nliet sit ultimative mål (OL-guld)?
"Del der furst og fremmest motiverer os er, al vi synes det er sjovt, vi kan lide al vinde og vi kan lide at
sæne os nogle mål, som vi er fælles om at rul."
Opskriften på et "gnidningsløst teamwork":
Eller hvordan fire forskelliRe mennesker kan arbejde så læl sammen daK ud oR dag ind OK alliRevel
formår al udstråle lolal harmoni:

"Vi giver udtryk for, hvis der er nogle ting vi er irriterede over, og hvis der er nogle ting, vi synes kunne
være bedre. Det kan man selvfølgelig gøre på mange forskellige måder, men del gælder selvfølgelig om at
lære hinanden at kende, så man tolker irritationsmomenterne som det de nu er, og ikke som el udtryk fOL
al man ikke kan lide hinanden.. hvad del hurtigt kan gå hen at blive IrI, hvis man ikke sloler på hinarlden.
Og så tror vi på, al vi alle vil del samme: Al vi gar efter målel, og al det er det del drejer sig om".
Om at være fynbo på "Djævleoen":
Bedst som man lroede man skulle høre en lårevædet hislorie om, hvor hårdt del er for en provinsdreng fra
O'ense al flytte til storbyjunglen Sjælland, briSler illusionerl: For Eskild kommer oprindeligt fra Silkeborg,
og den hårdeste omvælLJling var faktisk "l Oyne fra Silkeborg til Odense' Så selvom ~IØTstedelen af
familien er bosiddende i Silkeborg, er Eskild faktisk faldel heil godl til "herovre" på øen med det blakkede
ry.
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Uddan uelse og fritid:
"Jeg er igang med en uddannelse i idræt og matematik med idræt som hovedfag - jeg starter på matematik
efter VM. Derudover arbejder jeg som årsvU<:aJ, det vil sige, at jeg har en fast klasse to gange om ugen å Io
tJ.mtr i idræt pa gymnasiel på Metropolilanskolen. J min fritid ser jeg fjernsyn eller video eller går i
biografen. J vintersæsonen går Jeg i byen, og så elsker jeg al sove"!
HVlld ville du lave, bvis du ikke roede:
"Hvis jeg ikke var s1artet med roning, havde jeg nok brugt noget mere lid på mine studier, eller Og58 vilJe
jeg have dyrket en anden sport".
Ris og ros til DSR:

Som ros til DSR fremhæver Eskild, at "De holder nogle gode fester. De har mange roergomelfe lil
vLntertrænlngen og er positIve o\ierfor kaproning, og så er de gode Iii al aktlvere meHemgruppeJl. som
ikke er kaproere".
Som ris kommer EskJld ind på del faktunl, at DSR er en Sludenierklub (såvidllu\dertegnede er orienteret
er studentereksamen fOnJdsælnmg for medlemskab i DSR). "Umiddelban vil jeg sige, at det er ærgerhgt,
nt så populær en klub ikke lager imod unge mennesker. Del er jo dem, der skal være baggnlnden for
rosoonen. Del er i den alder man skaber det, som gør, at roning bliver en livsstil"

.... ***
Mesteren har tah. Audiensen er slut, og Eskild haster videre i sit hektiske dagsprogram inden
morgendagc:ns afgang mod sydligere h.!mmelstrøg. Foran ham tigger 2 ugers træning~lejr. kulminerende
med vtv1 (6-13 september).
Men glæd jer, alle l $vanemø!kroere. lhi efter opslidende sommersæson kommer vinler. Da smider Esk..iJd
å.rerne, kridter discoskoene og indtager de bonede dansegulve i DSR.

"Depechen" blev afleveret af: Mia LllIiendah/ [LInen

Sv.ømning i 'DSR ?

--

-~
.-.~. .
'.

A/Peder Juh/ Mad.ren

-

-

I forlængcl.s~ af M~ttcs indlæg om mas!)age kunne be~lyrelsen også overveje om medlemmerne ikke
burde t ilhydcs en svommellme c Iler lO i en S vøm meha I i vInlerhalvåret
DS\{ udbyder en masse akt\vit~ter indenfor gymnastik mv., men for en roklub \lille det være lige så
sclvfølgel1g1, al tilbyde en ugentlig svømmclime. sa vi kan ho Ide svømmefærdighederne ved lige. DCI
I!f trods alt vigtigt, rl~r vi bevæger os på vandet, at vi i en krilisk SItuation kan redde os selv I land.
Jeg er bekendt med, at vIsse andre rok lllbber t i Ibyder deres med lemmer en sådan ak tlVltet Om vinteren
og ",r sikker pil. at mange DSR-rned lemmer i givet fald vil benytle sig af muligheden og foreslar derfor
b~sty,elsen, al mulighederne for al sætte svøllUling pi'! programmet undersoges.
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Langdistance-DM i Vejle d. 22. august 1998
Så var tiden kommettiJ sidste løb i DM serien for langdistancekaproning.
Stedet var Vejle, og løbets navn var Vejlefjordens Grønne Bøge. Det med de grønne bøge blev hurtigt
glemt, da roerne havde rigeligt at se til, med en vind fra vest som skiftede mellem hård og kuling, samt
regnbyger, der i løbet afkort tid forvandlede de grønne bøge til et gråt tæppe. Heldigvis for roerne var
banen lagi, så vinden og bølgerne kom lige fra agter eller lige fra stævn.

DSR stillede op i vores efterhånden vanlige klasser, J O km Mil<. 25 km Herrer og IO km Damer.
Træner Lars var med som åndelig opbakning.
l 10 km Mix havde vi Mette Carstensen, Mia Schrøder og Tine Jørgensen. Tre velkendte navne i
Motion+. Mette og Mia har tidligere på året roetlangdistancekaproning, med gode resultater. Tine,
som var en af sidste års suveræne vindere i kaninmatch, havde svoret at hun ikke ville ro lange løb.
Hun ændrede imidlertid hurtigt mening, da hun i en 4-åres vandt Halden-marathon, som er 42 km
Løbet i Vej le var jo kun IO km, så det var lige pludselig ikke noget særligt.
De 3 piger fik deres sag for i regn, vind og bølger, men roede fremragende og fik en samlet 3. plads.
Grunden til, at de tre piger stiller op i mixklassen, var ikke et kønsidentitets-problem, men at de deler
båd med de andre piger, der ror om eftermiddagen. Herrerne bruger også deres båd om eftermiddagen.
3 piger far til gengæld et tidshandicap, når de stiller op i mixkla;;sen.

Herreholdet var som vanligt Vahan Ter-Vardanyan, Jacob Thesander og Jens Christian. Deres chance
var, med lidt hjælp fra Kvik, smuldret i den samlede DM stilling, og efter et mildt sagt lorte løb i
Helsingør, pga. vejret, var det nu på tide at revanchere sig. Taktikken var at ro til man døde, og SJ håbe
på, at man var tæt nok på mål til at drive over mållinjen.
Taktikken blev fulgt. og herrerne sluttede pa en meget tilfredsstillende 3. plads, efter årets

IO

bedste

herrehold fra KR og Kvik.

Herreløbet udviklede sig desværre endnu engang uheldigt, efter at bådene var kommet i land . KR
havde vundet løbet med halvandet minut foran Kvik, og da sidste løb var afgørende for de to hold. var

KR dermed danmarksmestre.
Nu har Kvik-herrerne imidlertid det princip, at løbet er ikke færdigt, fØr sidste hold er disket. I [vis man
ikke kan slå dem, disk dem. Så da Kvik-herrerne fandt ud af, at KR pi"! et tidspunkt var gact den
forkerte vej om en vendebøje, nedlagde de på trods af Kviks formands vilje, en skriftlig protest.
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Det skal Siges, at KR gik den forkerte vej om bøjen, fordI de 3-4 foranliggende både gjorde del samme.

HVIs de var gået den ngtige vej rundt, havde de ligget i vejen for de både, som havde passeret bøjen.
Desuden vInder man intet

p~ 8t

vende den ene eller anden vej rundt.

Protesten blev ttl held for langdistancekaproning i fremtiden ikke taget til følge, og KR fik deres
fortjente DM. Sportsånd Længe leve.

Denne kendelse faldt en af Kvik-roerne for brystet, og som proteSI smed han tøjet under præmieo v..: rrække Ise n. Den episode kOS1ede ham 3 mdr. karantæne. Læs

mere om dene i næste nummer af

Kviks klubblad
Tilbage til det som det egentlig handlede om i Vejle, nemlIg roning.

Vores piger Karen Jensen, Britta Kristoffersen

OQ,

SusaJUle Mil<J.;elsen kunne hjemtage DM ved en I

eller 2. -plads.
En 3.-plads ville kun være nok, hvis deres Kvik l-konkurrenter ikke blev bedre placeret end 2. En sejr
til Kvikt og en tredjeplads til DSR ville være

højkant i dette løb. Både for

roer~

el farvd

til DM. Så der var forstaeligt nogle nerver

og [Jæncre, Ydermere var Susanne begyndt

al

pa

RI ondt i el nbben ...

lk.ke god!. Brækkede ribben forekommer ikke så sjældent hos meget aktive roere. S~ med trænerens

ord for al det k.un gjorde ondt, og ikke blev værre, roede SuSan.ne løbet. At ro med en Tibbensskade er
ikke for tøsedrenge eUer piger, uanset hvad træneren siger. Hun må være bygget af et sp..:cielt
materiale. hende Susanne, Pigerne roede ah, hvad de kunne, og vandt løbelog dermed det samlede
DM. Et nederlag i 5 løb, hvor man må trække dårligste løb fra, betyder at man Vinder med max pamt
Filntdst i~k flot roet, piger.
De stærke. Kvi.k2-piger blev 2'er og Kvikl 3'er. Flot punktum afDSR pigerne. Kvik l-pigerne, som
vores piger har konkurreret med hele året, var blandt de fØrsle til at gratulere vores hold med sejren.
De kender åbenbart godt begrebet sportsand.

Stort tillykke

fra hele klubbent

DM sluttede afmed en fes!, der bestod aUor lidt mad
og for meget sprut.

IVlt::n VI

var Ilgegiaoe, ior

Jens Ch,' Pørneki
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Are Thc Champions ....
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Glade Dan"rarksmts r' t' lan~dlSronct ~o"""i! 1998 '
nnlw KnflojJer u n, Kart n Jtnf"n {)I: SU)'O" rJr AM:ltlJtn fffJ/O U/u Schrodu}

(Jlm'l fra SW1IJe",ltlln"Old,tn fk gladt ~"tdt" af hø/chtg/alut Fra ..,nsl" Lurl Hl/lil, .\front"
Hllbtrl Elbe" Pø/"d,."In S",anll't M,Uchf n 0R M/(ha('/ Wur/t
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Langtur til Nivå
Der var medvind, ingen bølger, ingen regn, lidt
små-diset (så vi ikke behøvede at bekymre os
om solcreme) og godt hwnør, da vi lagde ud fra
pontonen lørdag morgen den 18. august. Men
inden vi kom så langt som i bådene, skulle vi
gå en del prøvelser igennem.
Vi indfandt os i Slyngelstuen ved l7-tiden fredag aften og blev mødt af Yvon, som på sin
sædvanlig utrolig checkede mAde havde lavet
hold til aftensmad, morgenmad, bådene, samt
'A ftenhygge'. Nu var det sådan, at kun Yvon
og Kun var sat på holdet til aftenhygge, så da
vi tænkte, at de måske ville hygge alene, gik vi
i Fælledparken og oplevede The Tom Jones
Experience.
Tilbage i DSR var vi andre med til at hygge og
rtl< hindbærtærte og varm lumumba, dog var
det som om nogen havde faet bynet om på forholdet mellem kakao og cognac.
Sommerhuset i Nivå var besat af nogle tyskere,
så vi overnattede i DSR og efterhånden som
aftenen skred frem, fandt vi sovepladser rundt
omkring i huset, mere eller mindre bekvemt.
Næste morgen var der en del. som havde ondt i
håret, og ikke syntes, det var helt sjovt at blive
purret så tidligt. Det blev så ikke bedre af, at
Jesper mente vi trængte til at høre 70'er disco
nede på bådpladsen. Heldigvis var der en venlig siæl, som mente, at naturen støjede nok i sig
selv og tilsatte en dråbe saltvand til CD-spilleren, sil vi havde fred resten af weekenden.
Vi havde faet sat cn af de nye nre'ere på vandet
og var næsten færdig med at pakke båden, da
Mike gjorde os opmærksom på, at den skulle
have tape over bundproppen, fordi den var
utæt. Nu er det lidt svært at komme til, når båden allerede er i vandet. Der var ikke andet at
gøre end at hive al bagagen op igen, trække
båden på land og begynde forfra med Gudmund. Endelig kom vi da afsted og sattc kursen
nordpå.
Alt i alt var vi [tre toere og en firer af sted, og
det var behagelig roning, fordi der jo som sagt
var medvind, og godteposer ikke at forglemme,
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som blev åbnet, da vi holdt kaffepause. Da vi
nåede Rungsted Roklub, gik vi i land for at
spise vores medbragte klemmer. De skulle døbe
deres kaniner samme aften, og indholdet i deres
kaninspand havde en besynderlig konsistens og
farve. Ole syntes lige, at han her ville give et
bidrag til deres spand.
Uden flere episoder, i hvert fald i vores båd,
nAede vi over Nivå bugt og trak bådene op pa
stranden ved firetiden. En del faldt omkuld, om
det var af træthed eller for at pleje deres tømmermænd melder historien ikke noget om.
Nogle sov så hårdt, at der rn.atte stand-in til p~
aftenmadsholdet, som i øvrigt kokkererede en
lækker middag med kalkun i peanutbutter-sovs.
Ole var stadig lidt træt, men da han havde taet
åbnet sin Retsina, kørte det igen; sjældent har
vi kendt nogen, der kan fortælle vinigheder i så
lang tid. Desværre kan vi ikke gengive nogen af
dem her, men prøv at byd ham et glas Retsina
til næste DSR-fest. Efter opvasken skulle Yvon
og Kurt igen lave aftenhygge ...... .
Senere fik vi 'hjemmebagt' kage og Trish coffee, og så kom der gang i rafle bægerne og kortene. Ud på de små nattetimer kom der gang i
dansen, dvs. Jette instruerede Jacob, og vi andre så på og grinede.
Festen varede til de små timer, ikke uden en vis
tumult da vi skulle i seng. Det forlyder, at Jette
delte sovepose med ......... og Ole sov nederst.
Dorte og Lise gik på stranden, hvor der ligesom
var lidt mere nattero. Med til oplevelsen hørte
stjerneskud og myggestik, men vi fik da sovet.
l østen stiger solen op, og det gjorde vi også,
dvs. nogen steg aldrig op, men kravlede ned til
bådene.
Dorte var utrolig heldig på denne tur, hvad angår båd mandskab. Hun skal have en stor tak,
fordi hun sparede os andre for Oles småtroning
og ofring til magerne ud over siden på turen op,
og pa hjemturen havde hun biide Jesper og
Flemming i båden, så der var dobbeltsmåtroning og meget stille.

Del var kanongodt vejr på hjc:mturen også, og
vi lagde ind i Struckmann-parken og spi:;te
vores madpakker.
Vel hjenune skulle bådene vask.:s og tørres, og
vi delte de tiloversblevne rugbrød, rosmer og

Det er første gang vi har været på langtur og
kan blot sige: Prøv det
A nnilla og Lise

æg.

Svanemøllematch 1998
Den traditionsrige Svanemøllematch, hvor DSR bl.a. kæmper med Kvik om trofæerne "bolcheglasset",
"damepokalen" og "speJlet", fandt i år sted d. 3.9.
Del lykkedes DSR at genvinde spejlet og bolcheglasset, mens damepokalen målte afgives til Kvik, idet
det ikke var muligt for DSR at stille med en kanin-damerlfer.
Også løbene for herrer i 2- og 4- åres både samt bestyrelsesløbet blev vundet af DSR.
I dame løbene blev DSR en flot Tlf. l, mens Kvik blev næstsidst i disse løb'
l et par af løbene dellog som et godt supplement lil DSR's og Kviks deltagelse (nar nu Gefion og
Skjold ikke vil være med) også et hold fra Hellerup, der dog havde den lidt usponslige opfØrsel, at
man holdt op med at ro, nar man blev overhaler. Så ingen af Hellerups hold tuldføne.
D..S.R 's vinderhotd var:
Vindere af Bolcheglasse/ (firer for kaninherrer):
Esben Paludan, Lars Hauc, Michael \Viinz og Monen Hilben og styrmand Susarme Mikkelsen

Vindere af Spejle/: (rlfer for herrer)
Lars Henrik sen, Thomas Felland. Christian Dahl l lHnsen, Jan Rune Jacobsen
og styrmand Karen Jensen

l Kvikmatchen var DSR's vindere.
Herrer, l-åres bild:

Thom~s

Herrer, 4-ares bad:

Lars "Talk-talk" Krislcnsen, Jens Chr. Pørneki, Thomas Krumhol1.
Bøg Mosegaard og styrmand Karen Jensen.

Bestyrelsesløb, mix:

Karen Jensen. J.c. Pørneki. Thomas Krumholt, Karen Lauberg
og styrmand Dorthe Bartels

Krumholt, Jens. Chr Pømeki og styrmand Tine Jørgensen

19

Go.Nl)~u=.. TING"

~(])R.. -J/<,E; <, EE:.N
GFlrJ(. 1 1\..'"
fI

./

"

-- .........

(

\

\

~L.;)B I ~LoTh~

.

IlLol\ '

Tt gning fra Sval'o(nlollemalcn' MI chael Wmr

Jomfruer på luksuslangtur

Ustadigt vejr, regn og vindstyrke
op til kuling

Si!. lidet opløftende lød meldingen fra Sprogø
for Kristi Himmel fans-ferien, da vi gik hjemme
i København og gjorde klar til vores jomfrulangtur.

Og så artede vejrel sig faktisk slet ikke sJ ringe.
En gang imellem kan det være ret befriende.
når vejrprofeterne tager fejl.

"Hvad ta'r du med? Skal man ha' gumn1iStøvler med? H vad med pæne sko og rødvin'!
Regntøj må vi ha' med - med den vejrudsigt.
Ah nej, jeg har glemt mine regnbukser et eller
andet sted. Skal vi for øvrigt ha' pas med'!??"
Spørgsmålene var mange, og svarene ikke lige
sådan at fmde - i hvert fuld ikke hos hinanden,
der begge skulle p'\ vores fØrste længere "rejse"
i robilll men pakket fik vi da. Og efter læsning
af - næsten - alle madvarerene, der var opmagasineret i roklubben, sane vi kurs mod Flensborg.
Vi var i bil og gjorde undervejs holdt på en lilk
hyggelig motorvejsrestaurant (læs McDonald's), hvor Niels gjorde et kup. Han købte en
stor hvid Mickey Mouse-hånd, som han insisterede på at ro med i Flensborg.
Vel fremme efter mørkets frembrud falldt vi
Flensborg Roklub og togholdel. der havde gang
i rødvin og musik. Og det tog ikke lang tid,
førend bilisterne faldt ind i stemningen.
Nu var vi to langt lirs-jomfruer hjemmefra blevel beroliget med. at det var en rigtig luksuslangtur, vi skulle ud pil. Og forsikringerne holdt
da også stik. der var bade køjesenge med
madrasser og kun en lille smule sand i, varmt
vand i bruserne og stik til fØntørrerne.
Dagene i Flensborg gik blandt andet med en
rotur til Gråsten - med et lille rotræfundervejs
med gråsten- og kollund-roere på en af
Okseøerne - hvor vi overnattede i deres roklub.
Kmmil1r1"g tiA.<:e<l1. tirinb oll ,,1I~neo. fre!J"Iræs og slots- og borgbesog blev det også lil. Alt
sammen foreviget af paparazzi-Lars, der gang
pil gang klikkede løs. "En løve. Skulle man
mon ikke lige tage et billede til", lød det fra
Bundesen pa Gliicksburg.

Ud over det lille uheld med glemte l'1advarer i
DSR - der jo var til at leve med - havde vi desværre også en slørre ''ulykke''. Supermeren
Susanne gjorde en forkert bevægelse, og så
kuone hun ikke længere strække sit ben ud.
"Ambulancefører" Michael og "sygehjælper"
Elisabelh sprang straks lil med assistance. men
hospitalet i Sønderborg beholdt Susanne og
skar i hende, og vi naede ikke at få hende med
hjem. (Det skal lige nævnes, at hun er pil vandet igen).
Nu kan vi jo ikke ga i dybdegående detaljer
med hele langturen. men Niels' (ham den kilometer-liderlige med h~nden) fødselsdag på irsk
pub skal ogs.å hge flygtigt berøres. En festlig
aften, hvor Tina dansede med en lækker lysker,
sangeren sang fødselsdagssang for Niels, og der
var en (vi nævner ingen navne), der lige pludselig fØlte taxien meget indelukket.
Og så var der også Bente, der havde disket op
lil alle fesl-løverne, der kom hjem lTa værtshus.
Jeanette, der var påjagt efter fregal-fYren, Peter
med den glubende appetit og Gille ()g Søren
med smag for gin & tonics og karrypølse For
slet ikke at snakke om Steen - nej det er næst"n
for pinligt at fortælle, s.å det må vi hellere holde
inden for turens kreds.
Efter ftre dages seance kurwe "jomfruerne"
pakke regntøjet ud derhjemme igen - berøvet
deres langturs-mødom på den aller-nænsomst"
måde.

Lene Jarhø/
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TlJ.r~" på FI~"Jbo,-g Fjord bl~v 8",ntmf rxl

lomlid/J: ,"td. al du vw d~" J/J~ldle R"m
rlgot/o fo r gom/~ Jtl/St/bt. thr Ja",f~d~J på
fiord~"fra "'-', ogjjt'" El af dt drf/ag~rnk
skibe var Bon~v05la af RungSltd (b/I/rdn) som
har tn v's fo rbmdtfu Id DSR. /thl Bon""/Jla
var folgtbild l"td DSR 'sførJ'~ angrtb på
Staffand R""d, 'twrd~n ' I"'" 199j f ''''"gt
skvlle mon t!(1!Jlt n fra . al Bano" /JIO ,'or ~ "
DSR-båd Den frangl l! , h"I!" fold /III!" 80,,1i!.
lok.' (Fulo LB)
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VERDEN IFLG. ET PAR (EKS)KANINER
af Jel/e Svejgoard Sørensen & Pia Einje/dl O/es en

I denne reportage vil du kunne følge den rystende beretning om el par kaniners indvielse i rokW'lstens
verden. Du vil kunne tænke tilbage på din egen kanmtid og smilende minde~ - samtidig bør du spørge
dig selv: "Er roere masochister?". La::s svaret og meget andet her.
Intro-lørdag ultiIno ma I J 998 ved Pia:
Denne dag vil st~ som en milepæl i vores ro-liv: intro·dagen i DSR pa Strandvænget.
Vel anføn af instrukt ionsroche fJesper Petersen blev vi fluks forvand let fra Charlotte og Pia til (U". 138
og 140. Alene dette burde vække angstens sved hos de fleste, men vi tæ!\kte blot. vi bliver nok glade
for del i længden.
Vi blev inddelt i hold. Vores hold blev føn mod robasstnet til træning afrotagc:t. Coachen hed
Christian - en væver fyr i sone tricot-bukser . og co-coachen hed Lone - en på dette tidspunkt bredt
smi lende pIge. I de næ"te 2 timer blev Vl hegkllgennem med rOlag og kommandoer. Efter at ha\'e
gjOri stort

set alt forkert, blev

VI

scl sendt på vandel! (logik for roere??')).

En Itlle rotur på 3 km. kan føles meget lang, ikke' Lone? Men for VI kanmer var dette bare sagen:
endelig var vi i del rette element og i gang med "at flytte vand", Ærligt skal vi tilslå. at VI mest af alt
flyttede luft (underligt nok var det meget svært at ramme va.ndet), men engang imellem flyttede vi dog
så megel vand, at årerne fØlte~ som blylodder samtidig med at der momentvis fløj en ugle af åren.
En lIlstruklør må ganske givel være Irænet i !...aniners ansigtsudtryk, for da Lone så, al vores miner
ændrede sig fra det naive !alleglade smil til furet dyb 6.-ustratlon (det var sværere end vl troede), kom
hun med opmuntrende tilnib og trøstende ord. Og ~ mente Lone. at vi skulle i havn igen. Nu skal der
jo roes meget til, når man alene ønsker at f)ytte bliden med Juftroning - et par timer efter lagde vi
således til ved pontonen. Vi skal ikke kunne sige, hvem der var mest lettet over at to fasl jord under
føddeme - Lone eller vi kaniner. Dog var Lone - nu mindrt: srrulende - i stand til at give os de sidste
opmuntrende ord pli vej til frokost I Slyngelstuen.
Til uokO"i mødte vi igen Jesper, som fon.alte gode historier om klubben og på alle måder gjorde. at vi

følte os velkomne. Derudover erfarede vi, at Jesper kan [onælle
Pinocchio's næse til at ligne en indtørret roSin

ru

sa gode roruslorier: at han ville kunne

Dagens strabadser sluttede med, at vi udførte kaniners yndllngsbeskæf1igelse; 2t måle vabler. IIvem
havde de største vabler og sad de nu det rigtige sted? Masochist? Nej, det er ikke galt med det.
Kanin-træning primo luni 199R. ved Jette:
Første roLUf med Bøg - pyyyyyyhh, hvor vi roede: frem og tilbage ved Tuborg HavlI. B<::r til 'vi .. IIlcitg
kaninører , da det jo er meget vigtIgt at høre meget efter Bøg (i flg. Bøg). VJ har hørt meget Cl f ham
ind<::!\ Qg efter at have faet rorel. M~ske klllwe m,m ligefrem sige "Vi har hørt rigelig!",
Mere kanln-træning primo juni 190B ved Pia:
Til den anden ro-træni.l1gsaften var mora len høj - vi mWle, at vi kunne "det gylle", men Ulstruktøfen
kunne sA oplyse om.. at dette ll1genlUItde var tilfældet. Ro-renen lå langt ude i fremtiden - mange
vabler, Jytte-måltider samt mange tvivlsomme manøvrer senere.
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Til den anden ro-træningsaften var vi deruden ude for manøvren '"Rejst are". Som et par lære-ivrige
kaniner udføne VI naturligvis også denne ordre. Ganske J] sekunder senere erfarede vi, at vi sad med
ca. 2 liler land i ærmerne. God man0"m~!!!
Endnu mErt:

kanin~lr<'enina

i juni 19~8 ved Jette:

8' eren skulle nu også prøves. Alle roere og Jesper P. som slyrmand var klar, troede vi ......... Det gik

vældig godt de første par rotag, men $å ...... Jesper P. glemte at sige lill'eren, at hun $kulle se efter
"trafikken" ved kaj hjørnet på vej ud i det Slore hav. Hornel røg i bund hos en vældIg slor sejlbåd, som
lå ualmindeligt læt på vores 8'er. Jesper P. råbte "SKOOOOOOD", og da vi stadIg var kaniner,
reagerede ikke alle ensartet endSIge reagerede overhovedet. Vore~ "blle" robåd vippede fra side til
side, og vi ramle lige SIden af sejlbåden - viSI nok~ Derefter gik turen bare fmt, og s~ fik jeg min ro-ret!
Meget mere kanin-træning i juni 1998 ved Jette:
En Søndagstur t il kana lerne med Lone P. som st yrmand, satte os på l idt .a f en teSL flyvebådene a !Jas
fladlusene passerede os aktivt, så bølgerne susede omkring os. Vi kJloklede i "en lille b3d, der gynger"
foran Den Jtlle Ha v lTue og 20 japanere, der stod paral med kamera. Ventede de mon på at fa el
snapshot, hvor vi var kæntret???? Vi ved det ikke, men vi kom nok med på deres fotos. Og mon U<.ke
de fortæller gode historier om "de danske vikinger", der sejler i både, når de vender hjem til Japan???
Utrolig meget mere

kanjn-JJi~lling

i lunl 1998 ved Pia-

Jndædt opsat p~ at ramme vandet saml at ondgå ugler, mødle vi frem til endnu et "afklapsning" i
rokllI\stens navn. Flere afvores med-kanmer havde nu S~rj "Jeg er også gået over til ro-handsker",
men vi var seje eller var vi bare dumme')????
Sammen med nr. 138 alias Vibeke Ebbescn blev jeg placeret i en 2'er med Pia ø. som i.nslruktør.
"Fint" tænkte vi intetanende om de uo"erskuelige problemer, som lå forude.
Vi fik el\ bad i vandet og lagde fra, og inden vi kurme na at tælle t il 5, var vi borte med b læsten - det
blæste nemlig lige en anelse den aften. Pia kommanderede fuld fart frem, og vi roede og roede. Langr
væk fra DSR skete den første katastrofe - begge sæder gLk i smadder. Vi forsøgle pa bedste VIS at sætte
os lil relle i pæne ægyptiske stil1mger og greb atler åren. Så skete kaJ.astrofe nr. '2 - åreldenuingen mg
af den ene åre, og eler var nU mulighed for 7 km. fri aretag \ modvind Men gudskelov tik "l nu både
mere blæst og regnveJr l VIbeke ogjeg ble" blege, og Pia blev mdædt. Værktøjet stod formenthg pænt
hjemme pa hylden i DSR. sil nu var dyre rad rådne Pia log bestik af situationen, ogjeg blev beordret
til at indlage slyrmandspladsen. Vibeke blev lænket til den anden åre, mens Pia selv log den første åre.
Jeg vil sent glemme min første tur på styrmandssædel. Mens Vibeke og Pl.:?' sled som galejslaver ved
arerne, forsøg1e jeg på bedste vis at slalome os , ha"n. Konversationen indsnævrede sig lil ordene "Ro
t il". På vej ind i ha vnen passerede vi e n 4' er fra Kvik, hvor besæt ningen hilsle på os med kny1.tede
næver, mens de saluterede os med ordene "Styrmand - så pas dog dit job! !". Del var vældigt pænl af
dem, men desværre ftk jeg aldrig takkel dem, da en vildfaren seJ!b~d var på vej Imod os. Uden større
personskader end et par nyudsprungne vabler, kom vi i havn
Denn~ tur opfatter jeg som Vibekes og min egentlige indvielse i roningens kunst. Og sJ. vil jeg sIraks
takke Pia - uden dig, havde Vibeke ogjeg SIddet ude på det dybe vand og råblom hjælp Og de! er JO
ikke godt for klubbens Image.
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U fattelig meget mere

kanin··kaDr<)n1ng~træning

i juli ved Jelle:

Efter J ugers sommerferie var det igen tid til at træne t ti det Slore 800 ffi. "kap-roningsløb" imod
naboklubben Kvik. Bøg er slyrmand og træner første aften efter rn.in ferie. Vi ror et "lille" kapløb, og
Bøg presser os stakler hele 1.300 m l fuld fan. Vi tager de stærkeste rClag, cg Bøg begynder så
endeligt at nedtælle og siger: "Kom så, 20 mere". Og da han kommer til IO siger han: "OK. kom så. 20
mere'''. Stakkels os - vi var både blå og røde Lansigtet efier dette - nå., rrt;ln er vel en sej jyde?
Usandsynlig ufat1elig meget mere

kanin-trænlruLi..E.1!.ggs.Ll~28

ved Pia:

Der blæsl eo vind ude fra havet... .. " ....... men vi skulle ud og ro. VJ hoppede kækt i robåden og kom af
sted. Nu har jeg a!drig haft noget unod Tulschebaner m v., men denne aften var vi ude j nDget
"voldsomt", Knap havde vi passeret Tuborg-kajen, førend jeg følte mig grC)n \ hoveder. Vores
instrukwr Yvon L var fuld af fortrøstning og deldarerede st.raks: "Hvis der er nogen i båden, der er
bange, må VI vende om", Bange var nok ikke: lige de! ord, der lå mig mesl på tungen - del var der
derimod noget andet der var på vej l ri ae gøre. Jeg hejste det hvide nag, og 53 ledes skete del, at vi måne
vende om. Dette var en kærkommen lejlighed ti! al se samtlige skudehavne m.v. iSvanernølle
omrAdet. Og ikke nok med det - vi blev ledt godt og grundigt igennem alle ro-kommandoerne Ve! på
land igen kunne Yvon der for meddele, at vi alle fLk ro-ret! Så rettede vi os lidt i ryggen, og gik - fu Ide
afsejrens rus - til aftensmad hos Jytte.

1=n langtur til Nivå i august 1998:
Og så inviterede Yvon Lmdschou\y og KWl Jacobsen på langtur og aflenhygge i Nivå.
Jette kom i båden Fafner, og sikken en "skod-båd"! Jesper P. var styrmand og havde sørget for alt lige
fra 70'er og 80'er musik til bolsjer og walkie-talkie. Dog må vi tilføje, at han havde glemt det
"uvæsentlige", så som åre-fedt og godte-pose. Båden lå Itmgt (kan det undre nogen???) og kanln
Martin og kanin Jel1e forsøgte at bruge den teknik, som VI havde læn i DSR. Ak, ak - del endte med
t ræ~j l ha lvde le n af t uren l i) N ivå. Så kan Ul Mart in syntes nu, at det her var "rel re la xed", ide t ha n
ha Yde frygtet det værstc.
Pia kom i en båd (hl/ad var navnet nu?) sanunen med kanin Flemmt.ng og styrmand Ellen. Her blev der

hverken lyttet til 70'er musik eller talt i walkie-talkie, derimod blev der røget igennem, Det siges, at
vores båd rå af.<;tand kunne genkendes på røgsløret - onde tunger og ikke-ryger-kanin Flemming
mener, at dette skyldes det ufattelige antal cigaretter, der blev konsumeret, hvorimod Ellen og jeg er af
den opfattelse, al det ganske enkelte skyldte:s den fart, som båden skød.
Vi vil ikke gå ind i ilere historier om turen, da du kan læse andetsteds i bladet om den. Blol kan
sige, at det var rigtigt sjovt, og at vi er klar til den næste langtw-.

VI

En kanin-dåb i august 1998:
Sa kom dagen, hvor vi skulle døbes - for anden gang i vores liv, Vi
Kong Neptun.

sa. vældigt frem

lil at skulle møde

Efter al døberne havde berØ\'ct O~ alt - lige bor!~el 6'a lidt løj - blev vi jaget ind i en kantI1-lrIdhegJlln~,
Derefter kom selveste Neptun sejlcnde j motorbåd (jo man følger også med tiden i underverdenen ),
og meget heldigt valgte han al ligge tIl ved DSR \, ponton. Da vi fik Kong Neptun i nærmere øjesyn,
fik jeg unægtelig den s,unme underlige fornemmelse. sornda Jeg var 5 år og skulle møde Julemanden-
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Båd nr. 43
Bygget:
Værfl:
Båd nr. 43

'9&8
Jørgen Andersen, Lynge

Altid har du slaet for mig som en Rolls Royce blandt VolksWagen'er, Volvo'er og Veclra'er' Glidet
gennem vandel, sædernes lelte polstring. åremes perfekte gearing og smig, de elegante oplæn j metal
og Jørgen Andersens varemærke: del bilede styrmandssæde.

Ah Gudmund l Du vil altid have en ganske særlig plads j mit univers ...
.. , og efter et indgående Si udie af dit indre gennem lange, mørke vinteraftener, der dog ah tor hurtigt
gik over i lorår, føler jeg, at jeg kender d ig endog særdeles god l. Ofte har jeg Lænk!' "Hvis blot hvert el
bo rd kunne tale: om hvi lke spændende ople velser; triumftog; og glæQer kWUle d isse så ikke berette/':
Ligeledes vidner dit skrog om svare knubs og strabadser. chokerende tegn pa hårdhændet brug, der
føles ufortjent i din unge alder. Analogten ti! Halmtorvet tå mig lige for, men det var dog trods ak
inden Jeg opdagede, at 'Gudmund' var et drengenavn I
Du bærer JO stolt navn efter Gudmund Schack, som en tak til denne klubbens store velgører!

Jeg skylder ve l så mange en velvillig si ibebåod en ' lak for hjælpen'. I ved jo nok, hvem 1 er. En
oplevelse var det også, hver gang hjælpen blev tilbudt uopfordret og særligt da det !>å allermest
uoverskueligt ud. Et godt eksempel, der star lil efterfølgelse.
l det he'e taget har dette første bekendlskab med bådklargøring alt i all været en
oplevelse.

POS;IlV

POSl! iv

og lærerig

Og badklargørmg generelt'> Er det mon kun for spassede bådnørder uden andet indhold 1 tilv:erelsen?
Tja .. .ior mig handler det i høj grad om den euloriske roglæde, der er ved at sætte sIg ned i en båd,
hvor vandet ikke pibler md. hvor s.ædem~ fungerer og årerne er!>1 diet rigtIgt. Der var ingen tvivl, da
jeg roede Gudmund gennem kanalerne for første gang. Del var det ~l~ værd!
Karen Louberg

Bådvedligeholdelse - en sag der vedrør(( alle
Som beskrevet i en tidligere udgave af bladet, er det blevet obligaforisk for årets
kamner og slyrmandsasplranler at deltage i vinlerklargøringen af bådene
Tanken bag denne nrdning er, at alle nye medlemmer og nye styrmænd mindst en gang prøve c al
deltage l vedligeholdelse.n af materiellet. Håbet er - udover at la mere rå arbejdskraft. - at opby~ge et
bedre kendskab ttl bådvedligeholdelse, og af den vej at motIvere så mange som muligt af de nye
medlemmer Il) al interessere sig for materiellet.
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Derfor kan den nye vedligeholdelsespligt kun aftjenes i bAdhallen og ikke ved at lave andel frivilligl
arbejde.

(Ex)kaniner
Vedligeholdelsespligten beslM i at dellage i en "slibesøndag". som varer fra k!. 9.00 lil ca. 16.00, hvor
vi sluller af med social råhygge. Årels (ex)kaniner og styrmandsaspiranler vil i nærmeste fremtid
modtage et brev, hvor de skal vælge et blandl flere mulige lidspunkter, hvor de kan aftjene denne
ved ligeho Ide Isespligt .

Holdkaptajner søges l
Hvis den nye ordning skal fungere, er del vigtigt at der er styr på arbejdsopgaverne ved hver enkelt
båd, som skal vedligeholdes. Erfaringen fra sidSle års bådve.dligeholdelse er, al del er nødvendigt al der
er en "holdkaplajn" ved hver båd. HoldkaplaJnen skal have et overblik over hvad der skal gøres ved
båden saml have et grundlæggende malerielkendskab.
Derfor er del ekstreml vigtigt, al der er frivillige, som vil være holdkaptajner. Malerieludvalget er ikke
Slort nok til al løfte denne opgave alene, men vil bistå de, som vil hjælpe med at gøre klubbens både
bedre. Til de inleresserede vil vi tilbyde endagskurser, som giver rigeligt med kundskab til al kunne
løfte opgaven.
Søren Larsen,
moterielforvolter

Kaoindåb 1998
Ren psykisk terror' Nu har vi i måneder gåel og set på de frygtindgydende billeder i slyngelstuen af

sidste års kanindåb og skiftevist tænkt: 'jeg gør det ikke. jeg gør det ollså ikke. Det er rmt gruppepres,
og del liggerjeg ikke under for'" l il "del er jo en del of del ol ro. selvfølgelig skal jeg med. Den
opleve/se vil jeg iklæ gb glip af'"
Konklusionen blev: "Nb, jep, majo hellere se at få del overstael ,.
hvad skete der så? Ikke en skid l Vi sad bare der ude i en skov og spiste vores madpakker. Som
loilel havde vi en skovl og ingen vand. Hvad fanden er det for noget? Her lroede vi, al vi skulle lil
speciel kaninrYSlesammenhygge og riglig have del dejligl fØr det for alvor gik løs næste dag. [sledel
var der lale om en udvidel kanindåb. Da nnørket faldt på, fandl vi jo ret huI1ig ud af. al der alligevel var
noget i gære ... fire slive timers prøvelse selv for en hurtigløbende kanin. Og pyha hvor var vi lrætte, da
vi kom hjem. Og om vi så ikke oven i købel blev vækket på el helt urimeligt tidligt tidspunkt for al
spise rugbrød med marmelade. Hvad er poinlen lige her?
O~

Tiden nærmede sig med haslige skridlog fortænderne begyndte igen at klapre, som vi stod der i
kaninburet, og så Neptun komme sejlende med sine lrofasle bødler omkring sig. Hvad havde de fundel
piP Var der virkelig rådne fisk og gammel kødsovs i karrene? Skulle man kysse Nepluns fod, som var
inc.s.'""1urt i rådne madrester? Del var næslen ikke tt! at turde tænke på. Men pyha del gik jo meget godt,
og de' var jo lkke så slemt. ... i.sær nu her bagefter. Ja, faktisk så var del en riglig god oplevelse Og det
var f1ul arrangeret. Det var del.
Koroline & Asloug
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RIS & ROS FRA ET P AR (EKS)KANINER
af Jelle Svejgaard Sørensen & Pia Einfeldt Olesen
Som input til næste års kuld af kaniner, er vi blevet opfordret til at tilkendegive vores mening om
kanin-opdrætningen i 1998. Her er således vores ros og ris . Vi h~ber, at de relevante personer i
udvalgene tager dette til sig som en konstruktiv kritik .

ROS:
• Der hersker overvejende en positiv ånd i klubben, som gør a! man som ny LØler sig velkommen.
Dette skyldes ikke mindst, at de fleste medlemmer i klubben er parat til at dele deres "sted" med
nogle nye.
• Det er meget fmt, at der er aktivitet hele året rundt. Initiativer som gymnastik, step-aerobics, dans,
båd-vedligehold m.v. er fine aktiviteter, som også er med til at give et socialt godt klima i klubhen
Dehagelse i vedligeholdelse af bådene er desuden medvirkende til, at man far en slags
" medejerLØlelse" overfor klubbens materiel. Også kanin-/ bar-tjansen hos Jytte er en fin måde at
blive introduceret til klubben på. Og ~å hilser man jo på mange mennesker, når man nu står der bag
bardisken.
• Introduktionsaftenen (uden roning), hvor alle bliver vist rundt i DSRs lokaler, bør fastholdes. Som
ny er det rart a! få gennemgået klubbens faciliteter samt lokaliteter, så man ikke skal rende og
spørge garvede klubmedlemmer hele tiden om hvor "dit" eller "dat" befinder sig.

RIS & FORSLAG TIL FORBEDRINGER:
• Til kanin-træningen har der til tider ikke været instruktører nok., hvorfor flere har prøvet, at være
henvist til undervisning i robassinet. Det er helt klart ikke tilfredsstillende, at man som kanin møder
frem til ro-træning uden at være sikker på, a! man kommer på vandet.
• Der synes at være forskel på de forskellige instruktørers instruktion. Vi er et par stykker, der har
oplevet, a! den samme kommando indøves for~kelligt på tværs af instruktører. Som ny virker det
underligt, at det man lærte den ene mandag hos instruktør X, bliver kritiseret næste mandag hos
instruktør Y.
•

I hæftet" Hvad enhver roer bør vide" står der en masse nyttigt information for en kanin. Dog synes
vi, at der mangler et afsnit, hvor robådens bestanddele gennemgås. F.eks. kunne man indsætte et
billede/en tegning af en båd og med pile påLØre betegnelserne på bådens enkeltdele. Det er nyttig og
nødvendig viden at have som roer.

• Det kunne være hensigtsmæssigt, a! man havde en slags "årbog" med alle medlemmers navne og
telefon numre i samt navne og telefon numre på andre roklubber i Darunark. Således er det altid
nemt at komme i kontakt med med-roere, feks. hvis man ønsker at fa arrangeret en gang ekstra
roning eller at man skal have fat i en styrmand.
• Vi synes, at det er underligt, a! man som medlem afDSR ikke har mulighed for at leje klubbens
festlokaler - det kan da ikke være rigtigt, at man skal leje festlokaler hos KVIK eller Skjold .
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Oplevelser fra Svendborgsund
Af Majbritt E. Jensen
Fredag aften d 14/8-98 drog 13 kajakroere og 6 inriggerroere til Sundet ved Svendborg. Stemningen
var høj, og alle var fOf'lentningsfulde. Efter ankomsten blev de medbragte telte hurtigt slået op på
stranden ved Svendborg kajakklub. Bagefter spiste vi på Bali, den nærmeste restauration. Så et lille
smut til Svendborg centrum, hvor der lød musik ud fra forskellige beværtninger. Vi var dog flere, der
havde bemærket, at der i kajakklubben, som vi i øVTigt havde helt for os selv, var en skøn veranda med
udsigt over sundet og op til stjernehimmelen. Derfor vendte vi hurtigt "hjem" og placerede os der med
god rødvin., hygge og snak. Efter midnat sænkede trætheden sig over roerne, og snart sov vi alle
fredeligt i vores telte.
Lørdag morgen var vi nogle, der badede i det friske havvand, medens andre tog et bad under den
varme bruser. Peter L. og Thomas L. hentede morgenmad. Det viste sig dog hurtigt, at de 19 roere
havde en appetit udover det normale. sa morgenmadshenterne måne arsted igen efter nye forsyninger.
Næste punkt på dagsordenen var, hvor langt vi skulle ro, og hvilken vej turen skulle gå. Det endte med,
at inriggerroerne tog den lange tur rundt om Tåsinge på 38 km, og kajakroerne tog den kortere tur
rundt om Thurø på 24 km. Turen i kajak var interessant, idet det blæste en del og regnede en smule, og
der var steder med stærk strøm i sundet . Blev man hvirvlet ind i strømmen, skulle man bruge mange
kræfter på at holde balancen og komme frem i den ønskede retning. Med Pc! undtagelser holdt vi os dog
alle oven vande, og de som havde overskud til at nyde udsigten langs kysten kunne se, at det må være
nogle af landets rigeste folk, som bor der i store flotte og idylliske villaer direkte til sundet. Kajakturen
var aftalt som en hyggetur. sa vi holdt op til tlere drikkepauser undef'lejs. Regnen var hørt op og solen
kommet frem. Vi var efterhanden nået rundt om Thurø, og ved eftermiddagstide var vi tilbage i
kajakklubben. Her spiste vi frokost, som (iflg. langtursreglementet) bestod af lækker dåsemakrel.
masser af mayonnaise, nutella m.m. Inriggerroerne havde medbragt madpakker, så de kom furst
tilbage senere på eftermiddagen.
Efter frokosten var der "fri leg" Nogle tog en indkøbstur på rulleskøjter til nærmeste supermarked
efter flere forsyninger af drikkevarer og andre tog en lur. Flest sad dog på verandaen og varmede op
med rødvin, til den store Gourmet-middag, som ventede os på Valdemar slot samme aften. Snart efter
ankom også de 6 inriggerroere til klubben efter CII lang men dejlig tur. Vi gik alle i bad og tog ftnt tøj
på. og snart var det tid til at drage til slottet, som ligger på Tåsinge. Der var således længere end vi
kunne gå, så vi blev kørt dertil i droger
Bjarne Smedegaard, som var den egentlige årsag til at vi skulle spise på slottet, idet han arbejder der
som kok, stod og tog imod os ved slottet. Vi fik en hurtig rundvisning og lidt historie og endte nede i
slotskælderen, hvor vi skulle spise. Middagen bestod af tre udsøgte rener, og vi synes alle, at det var
spændende og anderledes at spise middag i en slotskælder. Efter middagen var vi en smule høje, og
der skulle nu festes og drikkes igennem. Drogerne stod klar til at køre os tilbage til klubben, hvor vi
hurtigt fik trukket mere vin op, og placeret os på verandaen. Nogle satte sig inde for at spille. Vi kunne
dog tydeligt høre dem udenfor, især da Carsten, Winnie, Birgitte m.fl . begyndte at fortælle vittigheder
igennem en megafon. Samtlige naboer måtte også høre på de til tider ooget platte fortællinger, som
oveni udløste megen højlydt latter. Det sjoveste indslag kom dog fra Søren D, som holdt megafonen
og demonstrerede, hvad sådan en også kan bruges til ( bl.a. som hat og potensforlænger), idet han
kørte den rundt adsk iII ige steder på kroppen .
Natten bød også på rolige øjeblikke, hvor vi nød stjernehimmelen. Der var mange stjerneskud, så vi fik
ønsket en del. Sent blev det før vi fik sovet. Nogle so', i deres telte, andre på pontoncn og nogle sov i
øVTigt slet ikke.
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Sønda.c morgen var vi næsten alle friske igen ?eter L kørte Lrad itionen tro efter morgenmad, og belært
f erfaringen koote han denne gang rigeli gt. Alle roere blev uDd e r mo.gen.rn.o<!et hurtig! enige om, al
Yrrulagel\S rOlur ik.h skull e være ~rl i g lang. Det ble v derfor til en sa mlet tur langs med Hsinge til
de n skønne strand ved Vald e mar slo t. Der bltv pakket madkurv med megen dejl ig n-Okosl. JOm sku lle
medbringes og illdlages p~ stranden ,
Turen startede ræd, at vi skulle krydse over sunde!. dvs. passere de n SUJ::r~e $Ir0m. h'ilket tIO:e var
lige be hagelig! for alle klljakrneme Over ~om vi dog alle, og rtSlen a(turt:n forløb fredehgllllngs med
Tåsinge, hvor vi h8vd ~ le for vinoen. og solskin fra e n rueslen ~kyfri hintH'tel Da vi ankom til
strallden. bredte " i vores hAndklæder ud og lagde os godl I" rette Herefter var der meget slI IIe j en 'I,
tlme~ tid. SIi skulle ,i havde fr<:>k O$l, men n.an e~ udskejelser eller andre IIrsager gjorde. at
froknstkuM:1l ,kke var kOflVTlCl med NOGle mente, at den mutigvis stad ig stod hjemme pli pontonen,
Det var næsten utilgivdigl, og der btev kortvarig! en Iynchstemmng, idet ansvaret Sku lle placeres hos
rene ved)(ommtnde V, affand t os doS hurtigt med situat ionen. og delte de rosiner. <ebler og /tg som vi
ha vde fkt med. K.&ffe var der ogll. R ~ten If frokosten målte vente til vi ko m hjem, [)(, friskeste af
roerYl( log vejen rundt om Thurø ~Jem. medens "i andre blev h~endc på stranden I time mere
HtreHer log vi den kone~l e vCJ hJem og Illlkom til klubben samtidil\ med de andrc. Så ~p 'ste vi frokost.
og da \.j eflerhårtden ~ar blevet megel su lt ne , smagle då5emakrd1en, mayolll1a,sen og nutel(aen mm
Ixdre end nogensinde.

li

Del v~r nu blevet se nl på etletntidd~ge n, og dcr s kulle pakkes lelte samme n, læsses både 0l> gøres rent
m.m. De Ileste skulle hjem. men vi ~ar tre. der s kl.llle blive et par dage længere. Ved afgangen log vi
trc tilbageblevne ell rørende afsk.ed mtd de ØVJi~e 16 r<.>ere. som kortvarigt efterlod el lomru m. Alle'
ga v udtryk for, al del havde ~æret en dejlig og btgiverthe<lsflg weekend. som i ,,""1"I8t var arrangerelog
vei! ilrenelagl af Peter V. Johansen

f.nh~er ~td. h,'ordon el1/wjoi leT ud. l" her er deliagerne IXl luren b(Jger~'1 fra vel1Slre Peler L .
ThomaJ. Sortl1. Nlelr, Cha'/olle. Moibrill, Jeanelle. Mai"wnn(. Pe ler, Aksel. Tere5(J, Bjarne, lJirgllle ,
W;l1nie. Jacob. Gme, Sleen og CarSlen Men hvor U Tma VOt'r,7 D~ Iroede hun var med, men del var
hun iiU'

li

Hvad der herefter skete i de følgende dage er en helt anden historie .............. men vi vil da gerne
afsløre, at noget af tiden gik med at undskylde overfor naboerne, og ikke mind ,t tormanden for
kajakklubben, at vi havde været støjende lørdag nal. Formanden forsikrede os dog om., at der
overhovedet ikke var nogen sure miner, tværtimod kunne han fortælle, at en af nabokonerne havde
vækket sin mand midt om natten, da der havde lydt stemmer fra megafonen, så de kunne overvære det
spændende løb, der måtte være i gang på vandet.
Derudover fremhævede nogle af medlemmerne, som mødte op i klubben de fulgende dage, al det var
rart at have gæster, for så blev der gjort ordenlligt rent. Vi rejste derfor hjem med god samvil1ighed og
en aftale om at korrunc tilbage til næste sommer, hvor der vil være mulighed for al deltage i kajakløbel
rund I om Thurø.

Bundvending !
Denne og sidste sæson har mOIionsudvalget måttel konstatere faldende tilslutning tu sine Iraditionelle
aktiviteter: Eksempelvis har fTemmødet til denne sæsons m~neskinsture, indtil videre, værel
begrænset; og ligeledes var interessen for turen til Struekmannparken i maj forbavsende lille.
l det hele taget har opbakningen til udvalgets arrangementer i en længere periode været megel
svingende. Samme tendens viste sig ved forsøget på at etablere en velfungerende rovagtsordning.
Denne er igen i år bemandet med 4 - 5 trofaste gengangere fra tidligere sæsoner.
Kritiske røster har
fuldt ud enig i'

et~erlyst

fornyelse og !lere initiativer fra udvalget. De indvendinger er udvalget

For at vække fornyet interesse for udvalgets arrangementer har det hele tiden været ambitionen at
udvide de nuværende aktiviteter med nye. Men med sine 6 medlemmer har udvalget ikke de
nødvendig~ ressourcer til at efterleve denne målsætning.
Gentagne personlige opfordringer og forespørgsler i bl.a. klubbladet har ikke resulteret i nye
udvalgsmedlemmer. På det nuværende grundlag fmder vi det svært al løse udvalgets opgaver
tilfredsstillende. Som konsekvens heraf har udvalgets medlemmer samstemmende besluttet at forlade
deres poster sammen med motionsrochefen ved næste generalforsamling.
Det er vores opfattelse, at udvalgets funktioner stadig har deres berettigelse, særligt i relation tif rtyfl
medlemmer afklubbcJl. Efter generalforsamlingen vil opgaven dertar være at tilføre udvalget:
I) Nye ideer og visioner
2) Initiativer og handlekraft.
Vi opfordrer derfor alle til at tage imod dennc udfordring, og dermed give udvalget den nødvendige
tornyeIse.

MOIiunslIdvalgel
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DSR repræsenteret ved G ay Games i Amsterdam
Min klcrofæle fomakker EdLard Domela og jeg udflJorde den hårde
roere, der deltog i Gay Games Amsterdam 1998 undu moRQel

k~ rne

i den danske gruppe af

"Frier.dship lh.rough Cullure ~,'od Spon"
Ht;[ mødtes bosser og lesbiske fra hele verden for 5. gang for at dyste mod hillanden i 19 fotskelloge
spon sgre~, Del var tØrSte gang Cay Games blev holdl i Europa og fØrste gang al roning var ~ del
officielle program, Del var wao:n på forhål1d 31 vide, hvor h:U-d konkurrence vi ville f1t , Ved sids te

'igne rw.:!e ~tævne ,Ne ..... York Va! der i hard-core di-oc ipllnc( ~Om W<2nllning og løb hlevel sal flere
verdensrekorikr. Da en ITIindre delillje med en trader g lippede miiU e vi låne båd dernede, el yderligere
~ sikkerhedsmomenl ,

Oel visle s'g imidlenl(! at "ære en fordel, da den 2- (toer Il(!en styrmand) VI b\e~

liI<kh var en Iro empacher kopi af kinesisk I"brlkat, ~p1ill!erny og denned bedre elld vores gode gamle
VM·båd hJemme, Bagsvæ rd . Resultatet ud~blev da !lcUer ikke. Vi v8J1dt overbeviscnde i tiden
7.05. 10
Udover vores loerløb dehog vi des uden, en mix 8+, de, blev samlet et kvarter rø r start Vi vandt
endnu eng<lng Sammen med mUt IXlget uruti1terede t viU~gbor Uffe besa!le jeg 3. pladsen i 2x
(dohbeh""uller) og Brian Ih Athus. den sid , te mand p& det dM.ske " Iandshold" , V.l.ndt uden besvær ~\n
veterauklaso;e i I x (sin"le scull er)
Stemningen ved robanen og ved målet var ubesks ivd ig. Opbakningen på do;: sidste 500 meler vlU
utrolig. Det var sorlUne tide, svæfl at afgøre om hifalde t til den km;lc rod, der gik over målSIregen vat
større eud bifaldet lil den absolut sid ste b~d i feltet
,~ Iedes en fdlllastisk oplevels.e sa"cl på det sportslige som del venskabelige plan
Vi krydser derlor vores fmgre for 31 roning kommer med på det o ffIC ielle program ved næste stævne i
Sidney i år 2002.

Gay Games 98 var

Rune GOf/nU

FOlo hine Boy t

)3

Karlebo-marathon

(jOrlSaJ},'Ul 5 )

Ud over DSRs egnt både havde klubbc"1I tn repræ!;Cnlall( med i dameræloJ.;cn, Klct KMcn lauber!; - som
dcn modige græns.e-()~crsk.ridelscs - I)' stne hinde hun er - var spunge t med på en KVIK-b~d pga. ar e l
Ilbud i sidSle 0Jeblik fra KVIKpigerncs faste lIedye"rnand" Karen g~nnem føne ikke blot !",:,bet. hun
var med lil al sikre KVIK-pigerne (der , skulle forsvare deres sejr Ila Jydsk Marathon i sonuner) en
togtlg flol imdenplads ~t ~Hr !;rare 54 001 gået af Karen, SOnl var IIl!!t, men )del~t Opsl<:mt. da plgnl'lf:
ttll.de lill Ni~å lør<lag mo rgen meget IKlligl.

$orn ~kl"eve(, kommer b;ldcne hjem fra lørdag morgen lil aften, hvor også den slore K.trlcbo-middilg og
- te sl ho ldes , Elter al hav e tagel et rar l imer rå øjet , kunne Jeg og reSlerne af nul hold ([æs: Krumme)
ankomme til fest i NIVå og slad ig ikke ~Ide, om vi va r ~ .. bI eHer solgt Til vores gl.lXle kunne vi
konstate re., al vi indtil ~idere var ubese.jre<le, nten al der trlgengæk1 Stadig Val IO bA<le på vandel
(heribiandi Melie, O le og anger), der IuYde mellcmllde r lil at sli øs, Inden ~i go.\( lil bords kom il er
mo::ld,ng om at ilen erte af de tø baile havde søgl havn i Rungsred pga et akut ildetlefllldende Del var
en underhIl. blandet følelse. der gik ge,U\Cm os I det øjebltk Vores sejr rykkede nallllrgvis lI~rmt:re,
nI("n pa et utrolig ærgerligt grundlag. Det udgående Hei le rup/KVIK -hold t ! lå til en MEGET flol tid
Nu \'~r der kun DSR-b!de n, der kunne ml at ltiJPPC o~ - og selvom maden kom p1 bordet, kom den
a ldrIg til rigtig al smage IIf negel for 05 (selvom tlvid l"gel kunne lugtcs (krc dagc efter!) Vt ~unne
regne uil. tlvornår båden slmJle vz/e inde for 111 slå yores tid, og da kloUen nærmede SIl! 2029 m5ne
VI ud og kigge ud aller øresund Holdet kom dog i.ldce i land før noget senere, da de bl. a havde haft
problemer med deres ror De nAede dog al r.. en 5 plads i mi~ - ræ ld.:.en
l<arlebornaradlOu er på en ~ang et løb, der bltvt:r t rænet seriøs! til og som dtr blIver ofret blOd, sved og
væskd)ddte vabler på 8t geNlelr.foreo med en ~n tid . p~ samme lid er deor også plads til. at deol et el
iJtrolig socialt ~b med kageroere og masser af hygge med rot:re &a hele laMt! . Og lige nlt!!cl hvad
målet er, nar der bliy er råb! "go!" på pon(onen i N ,yl!, er del al oplevelse, der ~arml kan aobefale5 1,1
aHe .
Til sidst skal J"g sende vores suppo rH"am en kzmpe lak for at d\lkke op i 8&W med mad og til" løj
kl "mol:" om rI.atten , og ror Jt dukke op til fest i Nivå og !Iykke den af . hv id løgsdunster lil trods!

Husk. al o/<su t!(mstunde,-vi,ning
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Konindåben d 12. august var som vonhgt en jestlig begivenhed, hvor kaninerne ble v
døbt efter alle kunstens regler. SeJl' ikke enjlyvende kanin undgår dåb en (Foto: L8)
J6
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DSR genvandt DM i Olier i Maribo.
Mere om DM og VM j bladel.

INDHOLDSFORTEGNELSE
'Akliv.etskaleoOer m

~ .

J

"Gen&ratfOfSatTlhng, DSR' ,

,

"Nyt ka bestyrelsen"

5

'Nets sidsle sikre beguenheder'".

,
6

'Stytmarw:!sla l>'}els hi$lOfie"

,

'Nyt redalc\JO~lem ~ges

,
7

"Om rengøriny'
"Klul)mesterskaw

Isse"

"Besøg; Slesvig" ,.

9

"DM 1998"

"
"

"På bumlet!ur bl VM i K~,)".
"8ymal Ch og efte<~rSkapron,ng 

"
"

'"Mal\Oeh0fTT1 i 12 m tloeder
"j

"
"
"
"

'e<;l0 09 slud.

20

-Oopingcirkus gribe< om sig"
"Q-løb 1996",
·'o.løb - &ri $//IIeræn \Iimen~I<tNi'el'

.. , 25

"Kaproningen ved Bellevue 1868" _,
-M r e5~li$le'

[ midten af bladet fi ndes desuden bestyrelsens beretninger for sæsonen 199711998

INDMELDELSE: skef ved at udtykIe og indbelale ,ndmeldelsesgirol,,::..,
bå<!ehatlen, Indbelalinoen dækker ae l fersle m.\nedefs kontingent.

Derte forefindes på kOlllorels cklr I

HO lt/TlNGEWT; Opltræves lNa"allMSI forud ",a golO Ved OIerskride1se at belahn<pfl'i$l pålægges et gebV' på
pr ,yld'...
,\,101<., koy<ts.ft< for ....... ' 'ndbe4a1ing kan $ t ' " " l)OrI Ir:;o rykke< . "'-' g.by, .. , .... ~
Opltrælltl dell~ ltIiarlal Kontingentet e< 4SO kr pr !Nana!
2~~,

H",.

UDMELDELSE; Kan $lct gælder'lde Ira III , 11<1 . I n og 1110 og 5Jo.aJ være DSR i hænde med mllds. J dage$
v.trsel Gyldig udmeldelse fOletages ved aI'ndDetale et girokorl ~ nøjagtig k,_ 3.00 iii D$R's ghOkonto nr 500
34 66 saml ved • anfore "ucmeI(IeI!.I!!- . n3'lln og adresse på den del af girOkOl1et, som pOSl.)lIlSel behoIdef
lbelallf\gSdelen) GrokOf1f11; er dokumenlallO/\ flY. at udmeldelse har fuMeI .eltidigl $led og man bør , egen
'O'Iler_ gefl"fnl!! glrOIMI1eri"gef! Konhngenloøltf"!elfllngskortenl!! kan ikke .. flYendes iii ~. odel
medØeIeI~ Ikke k.tn anføres på d,_.
0 8 S IIJ(J(E AurOMATISK UDMELDEL SE V!:O RESTANCE: Man Sf medll!m og koolingentpligtig. indt~
gyldig uc7meldeIMlI\af fUflC)et Sled. uanset om O$R's IlICrIoIetet og aklivilele.- beoyttes. Eksklosion w fo,$I fll1de
sted ved e!'I reSlat'.ce svarende III ~, l års kont'ngent og restancen VII om ~endigt blive in<1<'lragel ved
lN;aS$O. Alle omkostl\lnger I Ion;,;ndelse hermed betales af sItyIdoereo

Foraide,, : DSR's oNerlJold på sejrsskamlen I Maribo:

-

Fra v 'Illomas POlllsen, Willi Drexel, SI}"Tma!1d Nma Sdunid •• E~l.::ild Ebbe~n, Jeppe Kollat (skjule),
Thomas Eben, Jens elv" Pemekl, MOlll'n Tibllln og NIC iS Hyldaser. (f()1(): Lars Bunde~n)
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Ny th, reSI
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Redaktionen er glad for de mange gode 'udlæg, vi modtager. Da vi (mid lc,tid ku.n haJ

godt en uge fra deadltne lil bladet skal serx!e, til trykkeriet. er del arhen_~yn Itl vores litlelte locgge l>e
af arbejdet n,odve''I(hgl al medd e le. at v, fremovel Ikke vII være s.~ large tll(d hens)'TI ,i l for sen
aflevering af bid!ag lil bladet som v i har værel. r øjebhkJ..el e; del sådM. al SIØTstepanen af malerialet
I il bladet a fl everes efter deadline og d~1 gør del meget vaJlSke ligt tor redaktionen al tilrette lægge
redaJ.:,iorlSnmder, Selvfø lgelig vil der i spec itll e tilfll:lde stad i!; være muligl . efte r aJ\~1e med
redaktionen - al aflevere matcriale senere end den friSI, der er angivet på blødels mesl sidsle side. 'ntn
, som hovedregd skal alle bidrll S værc redakljonen i tuende inden for den angivne !Till , Delle g~ ld er
såvel besl)'rehe smedkmmcr som menige medle mmer af klubben. I roodsat fdtd vil bidragene . kh
komme med før i del efterfølgende nLlmmer
Vi h~ber p~ medle mmernes forSlåeIse for dette og ser frem lil mange gode indlæy lil de kommende
"urr..re af biadeL Deadline for decelT' bernllmmerel er fredag d . 6 . november.
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Med venlig hil ler' rfdokiionen
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Motion +'s vinterprogram
M:Uldag: Jens Chr.

Hold I:
Hold 2 :

kL17.30
18.30

kj.

Torsdag: Lars

Hold I:
H o ld 2 :

k!. 18.00
19.00

kj.

Så er de k.raftige ove ra rme ktar lil JI r,a i Lørdo k vinr eren over Lish'T og
daloer vit blive opsat, "oll del nye tr~ningslokllle er færdigt
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Bestyrelsesmøde 6. oktober 1998
•

Træningslokalet er næsten færdigt og vil blive inviet t al sin skønhed ved såvel
standerstrygningen 24. oktober og ved en rruddag for kaproerne 6. november, hvor pressen er
indbudt til at give DSR beltødg omtGle
Vedligeboldelse af materiellet. Søren Larsen (& udvalg) bereUer,

at "Sliby Sundays - are
here to stay". Det betyder, a.J. VI I år staner tiditgt med bådvedligeholdelsen. Udvalgte
vedligeholdere har nyligt været på kursus hos den anerkendte bådebygger Jørgen Andersen
(ophavsmand til Oere afDSR's både bl.a, Gudmund) og VII formidle deres tilegnede kundskaber
tilos andre de kommende søndage. Sædvanligvis er "Sliby Sundays" selvfølgelig krydret med
spisning og udsøgt socialt samvær. Hvis du tilmed mener, at også du har et ansvar for bådenes
tilstand og funktion (den dag til sommer!), er der kun alle gode grunde til at møde op

•

RegnskabIBudget 1998. Kasserer Johan Frydendahl meddelte om flere udmeldelser end
forventet, hVilket påvirker k lubbens økonomi I noget negativ retning. Sædvanlig vis vælger nog le
at k vine deres medlemskab, når efteråret sæOer ind, men I år er der desværre tale om tidt Oere end
sidste !r De foreløbige tal er overraskende, fordi forårets strategi lagde op til vi skulle opnå
længerevarende medlemskaber med kvalitet i højsædet. Derfor blev optaget færre nye (dvs. ca.
220 medlemmer) end tidligere med oplæg til en kvalificeret instruktion. Bestyrelsen vil ml kigge
statistikken nærmere efter i sømmene og finde ud af om del er nye eller gamle medlemmer, der
melder l\lg ud. Vejret fu som bekendt skyld for meget, men denne sløje sommer synes da
uomtvisteligt også at bidrage til at trække nedad i sta.J.ist!kken.
Bådværftet og køkkendriften er andle væsenllige poster, hvor budget1et ikJ<.e er holdt. Køkkenets
omsætning kan ønskes højere end den er. Derfur: gør brug afkøk..kenets gastronomiske tilbud og
køb drikkevarer dertil, så vi kan fa driftsøkonomien forbedret. Køkkenet er ingen selvfølgelighed,
og det er svært at forestiJle ~ig en velfungerende klub uden!

•

•

Kom m u n-ale tilskud. DSR modtager i dag ca. 400.000 kr, åJligt fra Københavns kommune,
Som følge af en ny fotkeoplysntJlgslov er på trapperne, med fokus på ungdommen under 25 år,
kan tilskuddet imidlertid forventes formindsket.
Gulvreparation. Gulvet 1slyngel$luen er nu repareret og dørene kan igen

~bnes normalt (de

åbne døres po lit ik~)

•

F orbed re t Ild J uftning. r damernes omklæd ningsrum er der behov fo I en forbedret Ild lu ftnlog,
idet de( er opstået vis..:;e fugtskader på væggene. El løsningsforslag undersøges og fremlægges pil
næste møde.
Generalforsam Jing 20. novem her. Bestyretsel\S kan imødese en betydelig fornyelse i sin
kreds, fordi såvel sekretæren som instruktions-, motlOOS- og kaproningscheferne ønsker at trække
sig efter års tro tje ne..:;te , Friske kræfter har nu muligheden!

Klaus R. Svendsen
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STYRM ANDSLAUGET - en historisk beretning
Der e r sikken '"l'lnge !'lyt ,lICdlem.mer i k lubbe n. som har hNt et eiler andet om ~tyrmands!øuget ude"
d~kker ove r Da gCllCralfoNlmlingen jo N:IITleI !<ig l'O<!d ha<>tige .. kridt ,
syr.e~ je l:. de: er p.t SI n plads ill fOr1:r:lle lidi Oln dene laug EAu Øl have Sluderel !ityr1"li!rn:l5laug<,ts
gamle prOlokol (interessanI lz:sn lRA !) kan ;tg beren e iølgerllk.

do!; al vide hva.! det egeni iie

S lyrrTtllndSlau!1e l bley sl illet I 1958 med del forrrw. l"il1 &emm .. J sa ls.-klublivcl I DSR"
rra starte n kunne so m medlelTllnet kun epla ges maend over 180. s.om " ar aktive med lemmer af DSR
og s.om havdc Sl}1llW1dsret
Disse o pla ~elsesk.rll el lel e r rned Ilde ... blc'-'CI ændret u! al alle. akll"e $Om passive medlemmer afDSR.
med dk., ulk!> SI}"l"mandsrel kali optages I lau~el. I 1m SIM der desud<!11 skre"e t. "På grund af
todernes ul~",h",r hge forfa ld opuges $CIY hjakroere i raugel !"
Slyrelsen b!::st!r af e n overst~"rnand. en ka sser er og en ~kretzr . ac st~Telsen kart supple,c ., ig ye.]
k;ommillerede Dene ble v fakt.i~k
en lu lllet Sld Sle ir, da der ble~'lJdnzvnl er. kah}~SJOmfru !

r"r.;c

SI}'T m.andsh.ugels gen.erøl fors,lmling afho ldes u,,,iddelb,vt d ier DSR's ge'lo!r$lfo r >am ljr,g. Ha v;elges
bl II. den nye SI )'Telse. so m hM 1,1 opgave at an ange rc SI~l mands laugcts IO tradi tionsrige fcs ler , lIe mJig
jule fr okosten og "bl,lt 0Je"

" flllt "'le" nævnes iørSle gane I PIOloko lle fl i 1973, ~ der V!!.I j Ar :!~ ;" sjubdæum fo r dfl1nc fest, so m
a ll id er fylde med Irad;\ioner. Menuen bes' lr ah>d 11.( "tenlem'" (s sk lpper1a ll5kovS) og "' ka.rrQnkug ler"·
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(· .ebleskr.. c,) og allc (esl(leIUl~cmc ska l v,tre r!MI en biA bc~læ!1ni"t:sgcn~llnd OprlNlc~n 1<1
na .. ner ØBlfil ,,~" fortaber srg ud r kl uvis_'ie
lktl..an 111,l<Ic, v:!erc (11!dt ula.lo..Mmn>ellgt JOb at bellnde po sten som ove rSlyrmand, d,; det I.l~e er ,.a
Icl al holde styr på lursamlurGcll BOI1$('1 fnI det , synes ]rI!, il det l.ar va;,rCl ~jQV1 ~l vær<: nltd lil al
fort u!ld"lOrre,1lC vickI( Så (011'1;"-1 ikke, hvis du på cl lid spunkt skulle blive valgl - lag del \OOm en
udr04'drll\g Dg en mulighed for " trdrage til -at frcmme l. SlII~ ~ lublhel j LlSR r"
OVC'Slyrmanden

Nyt redaktionsmedlem søges!
Har du lysl hl al n\(d,· ,,~c , p,of,krUli; afklubbe~ udvlkli"G. dvs skll""c
reportage r, artik,cr, lavc in!en:icws. arbejde med lay ou~, bi lleder m.' . ja kon
sng l deltagc i den k,cal "'C proces. det er Il &embringc DSR 's IYKdlemsbl.ad"
Rccakl KII'lcn er el velfuncerelKk lC3nlWorl.., hvi~ fo~rnme .2;Tinde er medlemsoplYSl'lIJ'~ og
formidling af spørgsm.ll, dcr rø,cr sig; klubben IlCIOp nu . Kon sagl, vi bland.:r OS og soger
,n{ormalion på ftlle ", .. eaue r
De, er i..ngen sptcieHe I(rav fo' al "/Cre med, ud ove, al du gcrne sk.1synes, at det
cr sjovt at skJivc oS havc fingeren p! p..,lscll. S~ hVIS du vil """",, rlZrmere . i;lzder
vi os lil dm hc"vel\lkls.e Da vi i øjebllkkel lnsen pig.n hal' ,redaJmorocn., er
specieh piger meget velkomne lil henvende ~IG

\-fed verll ig hil sen
Redak rIOnen: KlauJ, Lors og EJII'JntJ

Om rengøring
Damerne, baderum og omkb:dlling bhver daghst IlJOn reni, men (e sulr ~ler kan kW! ses i kon Ild. fOl
bruger"", af l'Um~1 er i forbavscr.de kon Ild, 5t&nd 1,1 al sløre, al der tr blevel QJOn renl Del nyder
sAlcde~ ofte med papi.rhåndkl:eder p~ !:\lIvel, OS snavlede fødder :;Ir:ller deres Iydefige spor bådc ,
baderum oS ; o"Uilædrun[:, $Aledes ~: vore fensorin~sfolk er dybt ~k uffede 0'1:'. hvor hWl'g1 de,es
Msrungclser synes at va::re spild t
Dct er ikh svrn at ramme afTaldskW"v.::n, baderummCl. oS det Cl' rinl;e ulejlighed en gang imellem al
spule gulvet over og skr:abe vandel ned i gulvaf10t'oct En anden IlIlg er, al der til cr\i:rlades 10J. sko og
hAnd~ hule r j o mkIL-dning~rul'r'lf1"lO:l,
IX-rfot ~nligst prøv M holde orden og svin lid t nlmdrc. Nogle sige r. nl klubt-.!n nok fo nrinsvls cr for
~Iudrnlcr. men at del C1 fnr den lunse ende afSlurlcnteme Dct er ojensyn l;g også for de meSI
~ju~k~-de.
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Den e var en liJle opsang til damerne. Herreme har nu i sommer levet på en byggeplads, men ellers
gælder det naturligvis også for dem, at orden skader ikke.
Generelt gælder det jo altid, at sidste mIk, der forlader bådhal, omklædning, ro bassin og træningsrum
slukker lyset efler sig, og på I. sal ryd op efter jer på borde og også her sluk lyset ink!. på toiletteme.
En sidste bøn: L~d så vidt muligt være med at låse døren op ud til terrassen, men brug hovedtrappen.
Hvis du endelig bruger døren til terrassen, så sørg for at låse den igen; men det er ikke altid lige let.

Mogens Haut, hus forvalter

Klubmesterskaber 1998
DSR's klubmesterskaber, der afvikledes d. 19.9.. gav mesterskaber til Og. personer:
Singlesculler, herrer:

ikke roet

S inglescu Iler, herrer, begyndere:

Michael Remod

Slnglesculler, damer:

Karen Jensen

Slnglesculler, damer, begyndere:

Karen Lauberg

4-ares inrigger, herrer:

Bøg Mosegaard. Thomas Krumholt, Eskild Ebbesen, Hans Juul
Styrmand Susanne Mikkelsen

4-åres inrigger, damer:

Annelie Walther, Birgit Jensen. Natascha Jensen. Birgille Simonsen
Styrmand Lene Reimer

2-åres inrigger, herrer:

Jens Chr. Pørneki, Thomas Krumholt, styrmand Lene Reimer

2-åres inrigger, damer'

Birgille Simonsen. Karen Jensen, styrmand Susanne Mikkelsen

4-ares inrigger, mix:

Michael Remod, Vahan Ter-Vardanyan. Bøg

Mo.~egaard.

Km'en Jense/1

Styrmand Lene Reimer
Kajak, herrer'

Vahan Ter-Vardanyan

Kajak, damer:

Vibeke Jansen

Toer-kajak, mix

Vahan Ter-Vardanyan, Marianne Pedersen

Red
(Redaktøren beklager, at han i sidste måned fejlagtigt pASlod, al DSR ikke havde en damefirer pil
vandet til Svanemøllematchen. Vi havde en kanindameftrer med, der desværre blev slået af Kvik.
Begge løbene for herre firer (om spejlet og bolchegJasset) var i øvrigt kaninløb).
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Besøg i Slesvig Roklu b
Som det kUMe læses i septcmbernummeret af bladet, var DSR inviteret til at deltage i ro-arrangementet i S lesvig Roklub vedr markeringen af SydsleSVigs danske Ungdoms-foreningers 75-~5
jubilæum
3 DSR 'ere - Jesper Petersen, Laurits N ielsen og undertegnede - drog derfor om efter-middagen d.
25,9. mod Slesvig, Allerede i toget fandt laurits ud af, at han var upassende forberedt til turtn, mt::fI
mod en betahng på 40 DM i tin'rill lykkedes det ham al a adgang til Tyskland.
Vel ankommet til Slesvig Roklub ventede der os en overraskelse. Hvor vi hi:lvde ventet at fi.nde et
større antal roere fru de sønderjyske klubber, der om lørdagen SClnlIYlen med os skulJe ro gentiCrn Silen
(den fjord, som Slesvig ligger ved), Viste det sig, al der foruden os kun var el par roere fra Bogl..:i\S<:,
arrangøren Maria fra Sønderborg og tO roere fra Flensborg og Slesvig, der skulle ro. At de søndcrj~,kc
klubber ikke var mødt talstærkt op, skyldtes vist deJs en misforståelse og dels, at nog!e af dissL k luhber samtidig havde et andet arrangement.

Det var såledeS en lille konvoj på hm to både, der lørdag formiddag drog Ih KappeIn, tæt ved S lien~
udmunding, for al ro de ca. 40 km retur til Slesvig.
Selvom vi ikke var så mange, var det en meget hyggelig tur, hvor disen dcnne d<lg dog gjord~. at ud
var svær1 at se de smukke omgivelser.
Vi nåede relur netop som stafetløbet, der lørdag og søndag blev løbet gennem Syd-sleSvIg, nAcde
Slesvig Roklub, så det var fmt timet. L"rdag aften var der gnllmad og fest i roklubben; det hlev derfor
sent. inden vi fandl soveposerne.
Søndag regnede del sa mege1, at mulighed~n for endnu cn rOlur ikke rigllg trak. l stede! blev det til en
tur lil vikingemuseet i Hedeb:r uden for Sle~vig, hvor vi fik set nærmere på d.: mange fund i dette omrade, der i viking~tidcn var et ~lOrt bandelseentrum
Efter en meget hyggelig lLir hoppede vi sidst på eftermiddagen på (ogd retur til København, dog først
etler et hospitalsbesøg i flensborg, hvor vi ønskede god bedring lil flensborg Roklubs roehef Rolf
Engell, der havde brækket ankelen og derfor ikke kunne dellage i weekendens arrangement.
Da Sles\lig Roklub gjorde et meget positivt indtryk og gt:rne ser DSR (og andre danske klubber) som
gæster - og i øvTigt har et sommerhus med 14 køjepladser i Mysuode, ca. 15 km roafstand fra klubben
- er det megel muligt, at der i den kommende sæson vil blive arrange-ret en langtur, formentlig som en
forlænget weekend, i Slesvig. Langtursudvalget vil se nærmere på mulighederne i de kommende
måneder, hvor planlægningen afnæstc {u-s langture går i gang ..
Lars BunJl!un
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Hwllun slandu -fæller mon pO Mden.
når denne erfra in klub
ag roerne fra Ire ondu?
Man .Iæuer enjirdobbell ,uandern"lder pO
med pladr Iii a ilt fire klubhus flag.
Fra ~. .lU roem~ Herben. Flens6org,
.luper ()g Lauri/J-, DSR , Maria, S6nder6org:
og Lan, f>SR
F<!/o. Thorkild T6nnst n, Flens60rg

DSR 's herredohbelifirer på vej Id starl -jor åren knæUede Foto Melie Bach!;'r
IO

DANMARKSMESTERSKABER 1998
Af Melie Bacher
- Jeg tror ikke, al jeg vinder DM i letvægt i år. Del gør Torben Bech fra Roskildet
Sildan sagde storfavoritten K.t."\fSten Nielsen inden s:t løb på Maribo Sø.
- Han plejer nu altid al være usikker og det er, nål han er særlig tændt, sagde verdens bedste rotræner,
Bent Jen.sen om Karsten t il DSR-bladet.
DM blev afvik let så senl, som d. 3. ol...1ober og det skyldte $, at DrfR tog hensyn t i l de unge junio rroere,
der fjorten dage forinden sku Ile deltage i Baj! IC CU p Men efter arets Darunarksmester skaber, m<1tte
forbundel erkende, al det er for sent at afvikle DM i fGnmg i begyndelsen af oktober. Vejret frem mod
DM, var meget slonnfuldt og del var slet ikke optimalt for nogen af DM-deltagerne, at skulle træne
med henblik

på at blive danske mestre.

Det er a.nden gl:lng, al DM holdes på Maribo Sø og begge gange, har arrangørerne roon det ~OdL Dc
forstar virkelig al gøre stævnet lil en folk.efest, hvor alle vinderne behørigt bliver fejret med ga'w'er og
fanfarer. Samme alten deltager hovedparten af roerne i en stor fest og atle lil'\~ har været optimale l
1996 og i 199!.L Vinden var i den rigtige retning i år og selvom det blæste megel, gav det ikke større
problemer. end at starten pil 2000 meteren ble\l (rukket ud af pontonen og blev flyvende og huri ig.

l OSR-[cJren var forvenlningerne Slore til hovedparten af vores herrehold, mens resultaterne pa
forhånd VIlle blive mere tVIvlsomme på spmdeslden SIden sidste DM var flere af Oanrrtarl<s
allerbedste ro-piger Hyttet lil KVlf(, så der var ikke tvivl om. at foforeningen, DSRs nabo. havde gode
kort på hånden i..nden mesterskabernes afvikling. Selv var vi ude for lidt panik i dagene lJ'tden
regattaen. En af foeme, der både skulle ro dobbelt~flfer og otter, måtte melde /T<l p.g.a. inJ1uenll., så (
elvte time målte der hentes reserver ind til de bådtyper, vi nOfmall har stor succes j.
Claus frydendahl \laf første DS R-roer i ilden og det blev lil en flot 5. plads i ftnalen ud af la dehagere.
Dernæst hed bådtypen dobbelt-sculler, kvi.nder. Til fU1alen fik vi to hold, Christina Rindom & Maria
Vraa sllmt Bianca Carstensen og Mette Malhiasen. Sidstnævnte blev nr. 2 og Rindom/Vfaa blev lIf ).
Karsten Nielsen havde slet ikke grund (il bekymring J letvægts single-sculler. som han havde vundet de
flte foregående år. Han vandt en komfortabel sejr og Jokum poulsen blev en flol nr, 6 ud af 16
deltagere.
Vi k..tnne vinde nerremes dobbelt-sculler for 12. gang i træk! - Men sidan blev det ikke i år. Et gDdt
roende hold fra Roskilde tordnede fra start og overrumplede totalt Mads HaLlcro og Thomas
Wilhelrnsen, der var vort bedste bud i denne bådtype. Vores roere kæmpede forgæves for al komme
()P, men det lykkedes aldng, og Roskilde fik en velfortjent setr.
Rebecca Erichsen mødle til slart j kvindernes letvægts single-SCuller. Hun kunne ikke rigtig hamle op
med årets Wlgdomsverdensmester fra Sorø. men opnåede en flot 4. plads J lmalel"l ud af 6 muli~e.
Vi havde dalUlet el slagkraftigl mandskab i herrernes dobbelt-firer. SOm vi ff1r har været sikker vinder

l.

Holdet bestod af Thomas Wilhe(.rnsen, Mad~ Haubro, Teis Hansen og Jacob Thesander, der var
sprwlget ind på holdet som reserve. Han sad i tJor på vinderbådel\ sammen med Mads Hauhro. Eneste
konkurrent var Bagsværd Roklub. VMt mandskab fik ikke den ønskeslart, vi alle havde håbet piJ. Del
andet hold startede som lyn og lorden, og netop da DSR nåede op på siden af konkurrenteme. gL~
vores roere pa ugle fangst med det resultal, at en åre kn~kkede og vi blev sat ud af sprlle!.
II

I Gor vandt vi 2-åres imigger for herrer med Thomas Krumbolt og Jens Chr. Pømeki.
I år var vort bud: Kasper Petersen og Jesper Krog. Kvikkernc har taet inrigger-entusiasten Per Hansen
i sin stald og del betød, at KVlK hurtigt lagde sig i spidsen og ftk en komfortabel sejr foran Hellerup
og DS R, der blev nr. 3 ud af 5 hold.
Nina Schmidt & Cecilie Askov Christensen deltog i pigernes dobbelt-sculler, hvor de mødte suveræne
Lyngby lJameroklub, der vandt en sikker sejr foran Hobro og DSR der blev nummer tre ud af f LIe.
Karsten Nielsen havde slet ikke taet nok i letvægtsløbet. Han mødte som sædvanlig også til start i
herrernes lunge klasse, hvor han vandt sikkert foran sidste års Danmarksmester fra Lyngby.
Vores suveræne langdistancepiger skulle for første gang prøve kræfter i kvindernes 2-åres inrigger på
kortbane. En bådtype, som DSR før har vundet mesterskaber i. Birgitte Simonsen, Karen Jensen &
Susanne Mikkelsen vandt overbevisende foran de værste kortkurrenter fra KVIK og Humlebæk.
Undertegnede, der havde fornøjelsen af at speake fra søen, tillader sig at knytte en kommentar til dette
løb. Pigerne roede så teknisk flot, at de vil være et stort plus i DSRs kaproningsafdeling - S~ drop
Motion+ og skynd jer ud i outriggerne, der ligger og venter på jer på Bagsværd RostadianlI !
I august fik DSR en flunkende ny f LIer uden styrmand hjem til kaproningsafdelingen.
Målet ligger fast- nu skal der vindes DM-er i denne bådtype!
Bare to hold var tilmeldt ved DM i år, Bagsværd og DSR. Jeppe Kollal, Willy Drexel, Jens Chr
Pørneki og GULD-drengen, Eskild Ebbesen ville have det DM. Så I.1ngt så godt. Båden havde været
flyvende på træningsturene, men holdet var ikke så flyvende i starten af DM-fmalen på Maribo Sø. De
f LIe roere kunne slet ikke finde rytmen i båden på de tørste 1000 meler og Iii længe og kæmpede med
Bagsværd om føringen. Men de tog sig gevaldigt sammen - og del hjalp. Det blev lil en sikker sejr
med 4 sekunder over Bagsværd.
Også en ny toer uden styrmand er tilfaldet kaproningsafdelingen. - Den vil vi ro i til DM, sagde to
gange Thomas med efternavnet: Ebert og Poulsen. Det gjorde de så, DSRs største favoritter. Hvem
skulle ellers vinde denne bådtype, som vores 2 guld-roere har vundet de sidste 3 år. Kun et uheld
kurme fravriste dem sejren, som de vandt uden at ro sig ud med g se""1Jnder foran nærmeste kortkurrent.
Vi havde to hold til start i mændenes 4-åres irtrigger. Denne bådtype har DSR aldrig vundet ved DM.
Det har de g3nfede inriggerroere fra andre k lubber taget sig af.
Bøg Mosegaard, Thomas Lund, Thomas Krumholt, Hans Juul Andersen med styrmand Eline
Sigfusson blev nr. 3 mens Espen Paludan, Thomas Fellan, Christian Dahl, Jan Rung Jacobsen med Mia
Schrøder som styrmand, blev nr. 5.
Allan Væverskov og Brian Moltke Sørensen har gennem hele sæsonen kæmpet mod nogle meget
stærke hold i letvægts dobbelt-sculler. Ofte er det blevet til sekundære placeringer men ved DM roede
de deres livs løb. De var med oppe i førerfeltet hele vejen og blev en flot nr. 4 ud af seks mandskaber.
Vinderne i 2-åres irtrigger for kvinder kurtl1e slet ikke fa nok. De matte ud i 4-åres og vinde en gang til.
Det blev atler til en komfortabel sejr til Karen Lauberg, Mia Schrøder, Birgitte Simonsen og Karen
Jensen med styrkvinde Susanne Mikkelsen foran kvik med 6Y, sekund. Seje Karen pakkede, efter sine
to flotte DM-fmaler, kufferten og sprang på en flyver til England, hvor hun skal opholde sig 'h år. Vi
ser hende forhåbentlig igen til DM i 1999, der afvikles i september på Bagsværd Sø.
Jørgen Theil deltog som vanlig i veterartklassen i single-sculler. Her blev han nr. 5 i klassens anden
afdeling.
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I flere a( har vInderne () f k v Indernes do bbc It - rl(cr heddet Lyngby Da mcro klu b eller DSR. Men so m før
nævnt i denne art tke I, har KVIK været på scoringstogt og l:Del flere a f landsho Idsqu Lnderne ind l
folden VOrt bedste bud i denne bådtype var Blanca Carsten.<;en., MeHc Malhlflsel1.. Anna Helleberg og
Lene Anderssor. Noget overraskende ga v de virkei ig k vikkerne bm t il deres hår Ja, der var så meget
panik 1 naboens båd, at de gav "lg lil at dbe op K VJK vandt men forskellen mellem KVIK og DSR
var bare 2'/1 sekund! I
- Hellere en guld end masser af sølv. Sadan sagde KRs (ræntr to m~neder Inden DM Målet var klar
Nu skulle KR vinde otteren over DSRt - Del sagde trænerel) også j Gor. Del er rart al satse pJ det sikre
end at tabe sejren på g.ulvel, fordi roemt har roel sig træne l Cl.ndre løb. Men det er selvfølgelig ikke så
rari, når ma n taber del sikre - igen!
Vores roere havde nonchalant udlånt de forcgflcndc års vinderbtld, LEO td Bagsværd Roklub. der
dermed havde mulighed for at ro med l fUlalen - men forhåbentlig ikke al vinde den l DSR-roeme ville
nem Iig prøve Iykken l k lu bben~ nyere orter fra 1997, der er købt til brug for vores kvmde lige Toere.
Let vægt<:me kunne snlldt placere sig i båden og de større drenge, Jens Chr. Pømeki og Nids l-lyldager
matte kante sig ned l den smalle pIgebad. Det samme gjaldt Monen Tibian. der indgik som reserveroer
på selv~ dagen!

J fjor var oneren fra KR væ,,,'C konkurrent ul DSR, der vandt mesterskabet. Siden 1992, har DSR
SIddet på ottertronen S gange og spændende skulle det være om K.R vitterlIgt KUNNE leve op til egne
forventninger Om allæve os ud af banen!

Efter at have sal et flot punktum på OM-arrangementet, kunne vores otte helte: Jeppe Kollat, \Villi
Orexel, Morten Jlbian., Niels l-lyldager, Jens Cbf Pømekl. Eskild Ebbesen, Thomas Ebert og Thomas
Poulsen med styrmand Nina SchmIdt, jublende række armene i v~Jre! og mOdtage den velfortjente
hyldest Nina undgik he-llcr ikke den lrCldiliClnelle vandgang. sorn hører sig til eller sejren lotleren.
- Og Københavns Roklubs roere kWUle - igen - blot se p~, al vmderne fra OSR p.l er umulige at
hamle op med lige meget hvor længe, man træner sammen i flagskibe!
Udover alle ovennæ\'nte sejre, fik DSR r.ogle nem:l1e mesterskaber i kVlnderncs toer uden stynnaro o~
!etv.egtwobbell-scClIIt;r. hvor logen turde al rr.øde vores VM-roerc' Maria Vraa. og ChnstOO2 Rmcom
eller Lene Andersson & An.na He lJebcrg.
Eft~r fmaler~e gjaldt det den store og arligl tilbagevendendt DM-fest Den kan kaproerne selv fortælle
meget mere cm på de mørke vinlcrallener i DSR .
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PÅ BUMLERTUR TIL VM I RONING
Af Melie Bache,.
Hvad gør man, hvis man forfærdelig gerne vil se VM i roning, live') Man prøver al lave en større lur,
så man kan dele lidenskaben med andre,
Det endte med at blive en minibus med nogle entusiastiske elite-bumlere. der gerne ville sidde ret op
og ned en hel nat, for at se klubkammeraterne i aktion i Køln, Det skal tilføjes, at vi sagtens kunne
ha ve taget en sovebus t il formålet, for efter tids fr istens ud løb '.læ Ilede del ind med t ilmeld inger fra
interes$erede, der alligevel fandt turen billig og god SOfry folks, det var for senl. Vi havde afbestilt
sove bussen - så bedre held en anden gang.
Den kendte DSR-letvæglspige Lene Andersson kunne prise sig lykkelig vei vidende, 31 hele hendes
fangruppe gladeligt tog alle besværlighederne med for især al se hende i V:\I1-fjnalen sammen med sin
kønne ro-makker Anna Helleberg.
Mini-bumler-gruppen bestod nemlig af: Lenes mor, Grethe, Lenes kæreste, Jacob samt Lenes venner
og veninder, Mia, Mie, Niels, Anelle, Rebecca, Mette H. og Mene B, Sidstnævnte var ophavskviode til
turen og ~1yrede behændigt Lenes storsovende fanskare germem Tyskland, natten inden semiflnalen I
Køln. Det skal lige nævnes, at motorvejene omkring Køln er et vlJvar af broer og viadukter. Vi nilede
at se del hele fra alle sider på vOres lo timers søgen efter nedkørslen til regatlabanen,
Godt gennemrystede dt~r turen landede gruppen om morgenen ude ved ro bane n, og her kom den
første stOfe overraskelse. Ti Iskuerpladserne M en ha Iv limes spadseregang fra a II d et spændende leben,
der normalt er ved bådepladsen til et VM. Med mindre, man ville betale næsten 1000 kroner for et
partoutkort! Aber Ordnung muss sein og det er ikke første gang, man oplever denne
forskelsbehandhng i Tyskland.
Vi var selvfølgelig ikke taget af sted k.un for at se vores \() [etvægtspIger, DSR havde jo temmelig
mange i aktion ved V~ og med Sidste års succes hængende over hovedet, måue der jo være håb for
vores andre kaproere j Køln.
Hovedparten af roerne klarede skærene, men lkke særligt overbeVisende, så det var med spændingen
og trætheden i kroppen, vi efter semjfinalen gav os til at lede efter vores lille hotel. Det lå nær
lufthavnen og vores værtinde gjorde alt for, at gruppen skulle føle sig hjemme.
Mia & Mie havde dog problemer med at falde lil ro. En underlig bip/yd blev ved med at tone ud fra det
værelse, de var blevet tildelt. De lo blondiner gav sig derfor til at søge efter Jyden og efter at have
banket på radiatoren, hevet i vindueshængsleme. slået på clockradioen og givet vandrørene ~mme tUT,
måtte de tilkalde værtinden. - Vi kan simpelt hen i.k.ke sove i den lyd, den er til al blive sindssyg af.
sagde Mia opgivende.
V ært inden kIl nne hej ler ikke finde ud af. hvor hyletonen kom fra og ti Ibød de tr<eMe og efterhånden
temmeligl opgivende piger, et ny1 rum.
Da pigerne gik hen ad gangen ~Jl det nye værelse, fulgte Jyden med!
Og nu var det for alvor et mysterium. For hvem af dem havde medbragt en ting, der bippede. PludSelig
gik der nogel op for Mie, Hun begyndte al rode I SUl rygsæk: og allernederst, fandl hun sit
rejsevækkeur, der havde valgt at stå på stand by og udsende signaler. Vækkeuret havde S<lgl siJdan i
timevis, og ude på robanen var bumlergfuppen helt enige om, at det målte være en form for en tumitIJs
ovenpå den lange køretur, Ingen havde skænket vækkeuret en tanke.

Bestyrelsesmedlemmernes beretninger for 1997-98
Formandens beretning for sæsonen 1997-98
Så er liden atter kommet til al se tilbage på en rO sæson og de hændelser, der gjorde nc10p denne sæson
til noget særligt. Vi har selvfølgelig alle ople\iet denne rosæson lorskelllgt, afhængigt af forventninger
og disses overensstemmelse med de fakliske begivenheder.
DSR er jo en klub med mange facetter. Klubben dækker et spektrum fra en masse sociale al<tiviteter.
Hyggelige stunder på verandaen., fester og samvær med kammerater til eliteroemes stræben efter
resultater på det højeste internationale plan.
Jeg skal ikke her g~ i detaljer inden [or de enkelte områdtr. Del sker I rochefemes berctmnger, der
også bringes i dette l1ummtr af bladet Jeg vil koncentrere rtlIg om et lidI større ovtrblik over sæsonen
og nogle afde påVirkninger, der kom (il os udefra.
Vi st.artede sæsonen med de bedste intentioner omkring at fansætte den vækst i medlemstal og
aktivitet, der har været så kendetegnende for de forrige sæsoner.
Der har været megen krillk over det ul cider næsten umådeholdne med lems indtag, vi har oplevet i de
forrige ar. Betegnelser som kanin far m og værre har været luftet i bladet. Det er en ganske naturlig
bekymring, der her kom til udtryk. Kunne vi klare at klubben opererede rned et stort medlemsindtag
med el den!1 svarende stort frafald uden at miljøet i klubben lOg skade?
Bestyrelsen vedtog al begrænse lOutaget og oprette ventelister. Ikke focdi vi ik.ke ønskede at byde
m2lnge nye medlemmer velkommen til at prøve vor idræt, men i det håb, at vi kunne give de, der blev
optaget, en bedre og mere kvalitetsbetcmet introduktion til roningen og DSR.
MedIerrunerne kom. Ventelisterne blev oprenet, og resultatet har da ogsA værel at vi kun har faet ca.
medlemme( i delUle sæson. Dette er desværre for lidt! Vi har konstateret en
medlemstilbagegang i forhold til sidste år. Håbet er så blot, at de, der kom ind, holder fast ved
k lu b be ri. V i e r ved fil ana lysere taIJene • og v i l fo rtæ Ile om dette på genera Jti) rsamJ ingen.
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rn<>truktionen startede allerede i vinter med en række lntrodul..'l.IOnsaftener, et godt initiativ. Desværre
lykkedes selve in~truk1lonen ikke så godt som vi kunne have ønsket os. Instruktørmangel gav desværre
for mange aftener, hvor alle ikke kunne komme ud at rC. Løsnmgen på dette problem er fler~
instruJctører. Jeg kan her kun atter appellere lil dem, der er uddarulede IOstruktører, at komme ned og
deltage til næste ru, således at vi aner kan yde en god instnlktion til vore nye medlemmer. Der vil som
sædvanligt blive a(holdl instruktørkurser J foråret. Dette er et tdbud til dem, der kIlnne tænke sig al
deltage i instruktionen, ikke \Il dem., der blot ser chancen for at fa en udVidet instruktion til glæde kun
for dem selv
Vejret er vi jo meget aDlængige ~f I en idræl Som vores. Dog ikke sa mege~ som me~et, som mange
tror, når de kigger ud afvinduet hen på e Aermiddagen. Selvom det ser lidt SOrt ud, oplever man ofte at
vejret i virkeligheden er ganske udmærket til udendørs aktiviteter. Men når dette er sagt, ja så har vi
haft en elendigt sæson (eM vejrmæsslg.t, hvilket ikke kan undgå at sæne sig spor.
Moflonsron ingen, som jo er vores dag lige aktivitet fra klubben, har SljTmgsmæsslgt haft lidt problemer
i den forløbne sæson. Del har været svært al skaffe bl.a. rovagter, der er så vir;1ige for at den daglige
aktivitet kan løbe afstabden. MOlionsudvalgel har haft. svært ved at rekrunere nye medlemmer. Det er
maske forståeligt. Den daglige motion og de ture, der arrangere::; fra dette udvalg, er i sagens nawr ikke

de mest spektakulære, men måske på sigt nogle af de vigtigste for klubbens funktion. Jeg kan kun
opfordre flere til at tage del i mOLIonsudvalgets arbejde og dcm1ed sikre at der er et stOl1 udvalg af
tilbud løbende gennem sæsonen.
For en del år Siden stanede vi en ny aktivitet i DSR, nemlig MOTION+. DerUle "afdeling" har der
været eksperimenteret en del med gerulem årene Det scr nu ud ~m om den har fundet er. form, der
tiltrækker et stort antal medlemmer. Malet med MOTJON+ har altid været at tilbyde rne{jlemmer et

lncnin g~tilbud, de, tids ,n <l:s,igt ikk" er ~4 omf<ltlcn de som ka prunin:;, 11l>! 11 ~tadig g iver mulre hdc r for
at Il blUgt knd:eme Benn ~m en mJ.lr<.:ttc t træ nings indsats. Under lar, ol: lem ( hristinm; k-dd~e er
rl <!('1 e I) ~", cd('s i år L3ngd i$tllrH;d:apron i ng~n er ka mm':1 i faste ('ammer (li; rC'~u I1alC"t er da Oh"'.... bk-vc r
<: t Da.rl.ITlarb mtst." rslab_ Ol! ~ ved DM I Mar ib() gprck int iggL! rrocmc en god ind<;a t~ . S ~ jeg s.: r fre rn
lif at d~nne aJmvitd fort~æl! es Dg, hvis det er mu ligt, udv ides tif 3( ;)rnfatt" f(a~ med fem"",r

la o{.<tursr o ninr:c·, har ViL'rN 1 go,1: h~nd~r i år , of der ha. "xret en ,tor ak tivit et på om åo.1 ct D:nL" er
der ~"revct e n del om i t idlig cr~ b lade, ogjeg: vi! henv is:: til lens Reime rs beretning for ornrådd .
Kapro nin gen i [)S~, OB tnr dcn silgs skyld <t ud ,e st ed ~r, ha' v;elel poeget H J ~ 3t del d:,sp~f\ru"I1ter es
med n ye hl1ld sa mmensa:lmngcr, der tdber at k unne gør.: sig gæ lde nde ved O L i IH 2000. R.:suhalcmc
hM i .ir ikk<! værel <Jo ~lo r~låedc som lidligere år. me n de t var ogd at ,lille lo rve nrnin ge me h..,j\.
Toppen i da lL.;,l,. hplOning e r ,cd Ilt sn.a:vrc ind . Vi tfi!:lIger ul nyt blod, D~ t te c r clet bl.a. DSR' ,
oPGave at skalTe. Kapronmgen i DSR skal i clite.sanuneniueng se s som et udkl~kn insssted for n)'e
ta lc ntu. der så nlltur hgt vi! t>live o\'I!"rtaget af Danrnilrks Rocemer. Vi har i DSR cn natutli[;
beg.r!ensning i antallel al kapr~ re, Vl kan relu-utte:e intemt, da den gennemsnitlige in d n1C l dcl se ~alder
~r garuke høj . Men ~ l håber stadig. al sponen kan :iltrække inte re<;sercde, hådc hla ndt vm e []u værclld~
medlemmer og blan:lt de mange roere fra prov insk lubbe r, der kommer til Køhenha vn )or JI ~ e n
uddannelse
Tlikkel være Ru's Legat kan vi sadig byde kaproerne p.i erxlog overordentl ig god e \nr::l1lngs fDrho ld.
Detle er sidst blevet demonstreret gennem den store ombygning af vores mot ionsrum, Det er maske
forken, al tale om en ombyl!;ning, da vi rent tak tisk rev del gande ned o g optØrlc et n)' fr9 ~runl1en
Dette rum står pA nu va::r eooc tidspunkt klar t il bruf!, og jeg er overbevist om, at del VI] blive godt
m,)dtas el , Ikke blo l bland t "ore l:ap~r.:'. me n også hos de Ile~lc andre med lemrru:r. Jeg ~il h~ r geme
bringe min varmeste tak ti l bestyrelsen for Ree's Legat. der så vtlvdliGI har fina'l$ieret delle meget
Stort byggeri.
Fo r at komme e n de l kritik omkr~ brugen af det nye mol1Onsrum, fork",het. må Jeg fU ls lå, Qt!kt
primaen er indre l1t1 for ilt giv e vore trænende ka pro~re gode fad Iiteter i \'interhal\l!ret. hvor (le ikke
kan trd':ne på Bagsvz:rd Sø. Jeg må derfor bede jer om al respektere de reservationer, der bhvcr lavet ti l
kaproningsafdd ingen og MOTTON+. Jeg hiller , at rurrunet må b l i~e brugt meset, også af aMre
medle mmer, me n på andre lid er, Fonvivi ikke. Kaprocre og MOTION.,. benytt", normal rummet fra
se m e ft ermiddllg lil tid ligt på a ft enen. S1 der er stadig masser af tid 111 alle andre.
Som et biprod ukl af mdrc rningen af mOIionsrummet. er også herrerne s omkhednin g~ru m blevet sal j
stand. Der er endog blevet indla g t varmt: - hvilken lak sus. ener at \·i sKIen 19.39 har v:r;ret vant t,1 at
fryse med anstand j de kolde vioter måned er
Noir jeg skriver om DSR , ~i l Jeg selvføl gelig helst koncentrere nug om alle de akl lviletm:llede til tll8.
me n driften af en så Slor ro klub er ~nd e l end blo t igallgs:r::l1<:lse af Ilktlv ilel e r o g lilhud 11 1
medl enumr roe . Der er en sid e a f d riften, der hedd er økonomi. DSR opere re r i J ag ~ et SIOI1 klubhus,
da kræver ~( o re okonomi;; kt: rcssour' er at hold e i garog_ Del skal o pvarn~ s og gøres renI. Kokkenel
skal drives. Vi dr;ver et bådevæ rft . hvor vi p l er i ga ng med at bygge vore egne både. Dcr forsAT e n
roege! stor gymflas tika kti vilel med profcssionelle instruktø rer. Vi har en sto r 'o4dpark , der trEnger til
reparation og udskiftning_ A It dell e kos ter pengc
For no gl.: år siden var vores ø lwoo m' stor: SCt skru el sarrunen så lcdes at 1/3 af vore indtægter kom fra
kontingenter, lI3 fra Ree og 1/3 fra offen t loge to/skud . Der har "ErCt er. udvv:hni I dis!i.I: !al
Kontingenterne e r sleget lil op mod halvdclen .arvere indl:l:g te r Hee'~ lega ts bestyrelse har forslået at
forvalte legalet, lJledes a! det har været i st ~nd til at yde et stadig sti ge nde bidrag lil k lubben. Dene har
væ ret en ly kk e for os, da vi stad ig må se at de o ffenlJ igc I ilskud vi ser en vll.ltllde tendens
Fo lkeoplysningslo~en har I mange år give l el god t lilskud li l kl ub!J.c n, og gør del d a end nu Der cr
krzne r i gan~ politisk for at koncenl rere dc midler, de, er Iii råd ighcd mod ak tivit e ter ,cll et mod børn
og url4;C , En efter min mening yderst sympatis k udvikling. l 0jcbliHet er ~i ved al omdefl1lerc hele

vores aktivitetsbegreb i relation til folkeoplysningsloven. På kort sigt tror jeg ikke, at vi vil se de store
udsving, men p~ sigt tror jeg, at klubber med vores alderssammensætning i stadig stigende grad vil
være henvist til s<:lv at fmansiere en stadig større del af vore aktiviteter. Bestyrelsen lægger ikke op til
kontingentforhøjelser i år, men på lidt længere sigt, er det nok uUfldg~eligt.
Jeg følger folkeoplysningsudvalgets arbejde meget nøje som suppleant, og vil selvfølgelig forsøge
løbende at orientere om de tiltag, der kan fA betydning, positiv som negativ, for DSR.
Der har været talt og skrevet meget om roning mod år 2000 og alt muligt andet "mod Ar 2000". Nu er
vi der snart' Holdt alle de smukke intentioner, vi har hørt om? De af os, der har været med i en længere
lrrække, ser nok ikke de store revolutioner, men en stille udvikling. Heldigvis i DSR i positiv retning.
Vi stAr i dag med en stor klub med et højt medlemstal og en meget stor aJ..1ivitet. Mit indtryk er, at der
er mange, der er glade for de tilbud, der gives, både aktivitetsmæssige som sociale. Der er sket en
krailig drejning fra en klub drevet primært på frivillige ressourcer til en klub, der i stadig stigende grad
benytter sig af professionel arbejdskraft. Denne ændring har nok fulgt en almindelig
samfundsudvikling, hvor folk i stigende omfang mangler tid til at dyrke deres fritidsaktiviteter på den
måde, man kunne for blot et par årtier siden.
Men DSR skulle ikke gerne blive en "roforretning", hvor man blot kommer og køber en aktivitet. Det
kan man gøre i de kommercielle motionscentre. DSR er medierrunernes klub, og det er jer, der skal
præge den udvikling, der sker i klubben. Hvad vil I egentlig med DSR i fremtiden? Bestyrelsen tog
internt hul på deballen i dcn forløbne sæson. Vi er ikke nået til nogen endelig afklaring og når det nok
heller ikke i overskuelig fremtid. Vi skal hcUer ikke ændre klubb<:n fra dag til dag, men langsomt
forsøge at dreje tilbud og alctiviteter i den retning, der tjener medlemmernes ønsker bedst muligt. Men
for at gøre dene, er det nødvendigt, at vi kender medlemmernes ønsker.
Derfor vil jeg gerne høre fra jer. p~ generalforsamlinger, medlemsmøder og i bladet. Jeg håber stadig
at se det frivillige element være hærende i klubbens liv, og vil her slune med en opfordring til alle
medlemmer om al overveje. hvorledes de bedst kan gøre en indsats, stor eller lille, i det daglige for at
gøre DSR til et endnu bedre sted at være.
Så til slut tak for den forgangne sæson og velkommen til en ny sæson 1998/99.

Henning Rasmussen

Motionsroningen 1998
Igen i år har sæsonen været præget af vejret - hvilket selvfølgelig har indvirket på aktivitetsniveauet i
klubben. Der har således ikke været arrangeret grillaftener i år, men ellers har Motionsudvalgets
arbejde været centreret omkring afviklingen af ture til Struckrnannparken (Kristi Himmelfartsdag),
måneskinsture, motionsture samt rovagtordningen. Tilslutningen til Struckmannparken var ikke
overvældende i år - ikke desto mindre formåede DSR-herreme at yde en tlot indsats ved årets
tovtrækning' Kvinderne var som sædvanlig gode. I årets løb er der blevet arrangeret to motionsture til
furesøen og en til Esrum sø. Tilslutningen VM stor på papiret, hvorimod den generelt var kraftigt
reduceret ved arrangementets afvikling. MAneskinsturene har også haft begrænset opbakning, men det
har dog været hyggeligt.
Af andre aktiviteter i årets løb har været Sankt Hansaften samt Idrætsnanen i august.
Rovagten har i store træk været besat siden de første kaniner er blevet frigivet fra instrulctionen. Næste
år må vi nok Il ordningen op al kolre fra sæsonstart, idet tlere roere fra de forrige sæsoner samt nye
roere fra andre klubber har behov for rovagtens tilstedeværelse.

kg vil P<l lX:~L}'n;lscns \·e[;nc lakke for den mdsJt$. arcts rO'vaglcr har )Jct til !;~,",nl'nl!i.Hcbc dl

rovagternc, ::lamt ikke at forglemme nlcdkmmC:nlc i mot :0fI~Udvillgcl

("w \/1.:11

R.udolph

Langtursroningen 1998
O~-;A i år hM mange DSR'erc været langt omkring pa diverse langture, denne beretntng besh.ri"'t:[ kurt
cn de I a f de :.;amkdc la ngtursakt i ... itL!ler . Vi har dkrhånden nogle lratiit ionsbund ne tun:. men og~a en
d~1

nye,

PUlseluren gik i år td Jse(lorden med udgangspunkt i Nykobing Sjælland rolJub Turen td Flensborg
t]ord var atkortct j forhold til !,idSle ar, men den t'orlub i :,<lrnme v.cd... ~nd) som d~n :,LOn:: rC!:!dtlil for
gamle sejlskibe i fknsborg. Det var ikk~ muligt at arrangere primitiv tur i år, "i mit halx; piL al det
lykkes

I

1999.

Derimod har der været en tur ti) det midtjyske omkring Skanderborg / Hunmelbjerget. og en del har
del(aget i DFfR's ture udJandsture.
Abningen af Storebæltsbroen var langt den største langtU/ I år med J4 DS R-deltagere. DesvæL re var
vejret for blæsende tiL al vi fik lov lil at krydse Bælte\. men tn del var da ude al ro under selve broen
Vi må hjbe på bedre vejr, nar den næsle lejlighed byder sig på Øresund.
Årets officieile ugelangtur gik i ål til Sog,neGorden i Norge. I fu havde vi sOm noget nyt fors0gt at
arrangere 2 ugetW'e i forlængelse af hinanden, begge lil SogneGorden. Der var kun tilstrækkelig
tilslutning til den ene ugelur, den forløb lil gengæld stOl1 sel perfekt. t8 roere i lej\!t bus med tr:liler og
6 ar vores langturSIOcre bagpå drog af sted mod Aurlandsvangcn ved Sogneoorden i Norge godt 400
km nord (or Oslo. Sognefjorden er et ufroligt smukt sted med kilorneterdybt vand, lodrette klippesider,
sne på bjergLoppene, små hvaler m.m. Som er kuriosum havde vi i år valgt at bruge en dag på
brævandring pil NJgardsbræcn, en ar sidegrenene Lil Europas største gletscher, JosteJaisbræen, hvis
smeltevand har udløb i Sognefjorden. Vi Var begunstiget med en del regn\;ejr, hvilket blot øgede

ud ford ringerne.
r ~eptember var DSR inviteret til at deltage i et arrangement i Slesvig RokJub Kun 3DSR'ere deltog.
men havde en hyggelig weekend J Slesvig med roning pa Slien.
En n) type Ic:lngtur var den kombinerede kajak/ro-langtur t II n~lnge og Valdemar slot I 1999 vil vi
f<Hs(1ge al udvide konceptet med flere afdelVle type kombinerede ture.

Vores 3 udstationerede både i Hakjen i Norge har også været brugt i år. dog ikke tllstrækkeligl ril at vi
vil have dem liggende! Raiden. Ideer I kontakter III undre steder i ind- og udland, hvor de kan
udslar Ioneres. efterlyses.
fort~al

Langdistancekaproninger som Halden Grænsemarathon, Karlebo Marathon og andre ra Ider egentlig
uden for det trad II iane Ile langtursbegreb, men efterh~nden er der en de I personsammen fa Id. sa de
fortjener også at blive nævnt j delle regi.
.lens Reimer

JKaproningen 1998
1998 har været endnu et godt kaproningsår for DSR mej mange tlol1e internationale og nationale
re~ultater.

Rosæsonen begynd tei:lllc:rede i jonuar. hvor vort nye medlem Es!.. i Id Ebbesen sall ~ verdensrekord, da
han vandt DM Indendørs i herreletvægl. Også Lene Andersson genvandt sit OM i dame-lelvægl, og
Mads Haubro strejfede de 6 min. reni, da han vandt sir første DM hos de tunge herrer.

I ,kl""'h<...t:"" O<:!I h,; ~)' "d(t <,~<...! 1I1o'~~ t fin t ti" .)SR' ~ dit"~dpr"'':Te Fn at <le ~l)(k "~ h"d..: r ' af, :Io:
':,lh!>.: lle , .. r o:!~·"rn':'kr ....kue Blot h m~ ld lt: ~ I g paf Ol ig~1I dk r ~'n dJt(Cr~ t" d~~ ' Ilk tl.,;
".",It i ,u,n..o.;n sh l de 1.'0. Iwn '~r n"ol, o~ Ii~",dc ~I buJ pJ ~Ildllu en V\I -tit/.'1. J:.o lUL" Jes \'xr rc

,klll,lli:e:"r~

~k , ~I<l Pp<;: 3f ,>~ dorll.

nmma> El...:!!. '1 nomas Poulsen (II! b kild Ebbo.::.c l,. de tre af de lire Ir" 1ll!1~liru~n , har u, .... igdil;
,lk.i..crl ,undet "II. h_aJ ,,k har d('lt~t:.: t i . og:.;) I ål Workl (' up, VM og D....!. Dc h elT (.k ~ rnJtl<"1 L,:mpc
hårdt: o:..Jmtli;.;e ["b. m.,n har I"l<:WP _ i~t d~r~s «.!r in,it ~ t ved J IIl,i t"; at sl.t.:kkt kGn c~n tnllion~n og viljen
d "<.'~1l1l(1. J.:ru ...l,:ner har dt ."'lt k ~pt"Onl"g p.:t '-:fdcn~~or1d i Danmar K vcd profc~slOndl og i ',\r Id
mad, ind .'1t I;)rhandl~ ~n mil lion,:xJn50rkont r J k( hjem r.1~d (iN· Ston:: Nord 0[; vcd af~bppet o{!. s.:rwst
Jt uptr;(,k i ~n ræki<t mo:di .. begivt:nhedtr.
Ann 3 l klkbcrg og Len.; Arnkr ,;;on v~ndt deres World Cup, men flk ikke dere, 'Krdensmcsltr;~ab. Ja
dis.'iC hlc" holdt i ct frygtehgt vejr, Tilltengæld nk de i.lcre~ DM, hvor de ogs.} "aJ" ffiI:!'.et læt .'ce :.ri
ska bt: se nsation, da de sammen med "'lell~ Millhiasen 0[; Biaoca Cllrsten.loen pressede KVIK's tWlg~
,bmer helt tæ l og fik søl"
()g~ Jen dobbehc ,crJcn.smC~ler Karsten Noelsen fik en forrygende start p~ SOle5Qnen og lignede et
siU;cn Iwt·ttick, men senert ble" han plagel af .. n arbejdsskade og el forken sæde, s.:\ r..1Il fik
prob leme r med al Ir:ene hardl nok . Ved VM viste han dog ~ifl sl)'Tke ved at tage en flot brorIXemedaljc
(I en lid, der ~Iog dm hidtidige verdensreko rd) . Ved DM Vil! Karsten urllrllg og .... andt håde tu ng og let
klas~
H~rmcd

havde DSR·rot'me vundet 4 afde 5 medalje r,

Danmar~

IIk ved

ve rden~mestelskaberne

Chri~llfIa Rlndomog Mar ia Vraa har vi<;l scor frem ga ng og~ i Ar og fik en 1101 s.amlet andenplads I de
1fe W(lT ld Cup-lob. Deres placering vcd VM bl~te dog også væk i linaltn, men DM-e l var du..:s
p~ ~.mme mitde lykkedes del I!.t;ller iJ.J::e [N Jeppe KolJat al forsvart ~ I fl br(lJlZC11ledalJe fra VM i 1997,
selvom han ~a"".men med SUl makk<:r br mel topplace ring ved ~II~ de slo,e inlernationalc r~gat1ae r
Til geflgæld fik han to Darunarksmesterskaber i Maribo i år.

DSR hM el af sine sjæld p.e ungJO ITl~la le n1 e r i Thomas Wilhelms.:n, som endte lige uden for
mtdaljeræk..ken ved senior B- verdcnSll1t~ters kabt: rnc, han har dog været med til å l slå ja",jsholdet~
s.en,or.dOt1be ldire r he le lret, og hans hold havde k lare t al le ad~~nsskrav for al kOfllJfle (d sen>O l-VM
Allige~eI va igie Dllf\.marks Rorente r ikke at sende ham hold alsted
Ved DM i Maribo nod DSR godt af de 4 flotte, flye kaplOning sbåde, SOIl'> \'1 har tlo..·t dor..:I et af R ee' ~
legat. l alt fik DSR 9 gu ldmedaljer \'ed Danmark smesterska bcme, bl.a. den t rad,tlOosflge OIter.
j)~n hastigt \'oksellde og succesrige langdis ranceka pronmgsafdeling ror mJlsge«: under mo ' ion~ har
hju 1rcr god t til $ejr~'!>tali~ 1 ikken De c~gant roende piger _-andi over langl tungere nok!.
p~ kortbanc v~r.dt Kare n Jtn~~n og I:3lTgllte Simon!ocn 2-å,,-~k la=n. og og!>:l 4·årcsl.rbclle SollllfT1Cn
med Karen Ulubcrg Ul; Mm $ehnJ<kc I langdlstancel0beoe vandt Susanroe Mikkelsen. Brina
Kflsto tkr ~n og K~rm Jensen, hju lpet af MCUt Ca r~ l t=n og Mia Schrootr de: !),1mlede
n3!\mark~me~!<::r~k.b, "8 og~ Kar lebo MMa thon ble\' \"Unde l i ml>;-ktl~Stn af Kartn Jem;en, Jens Chr
P;>rncki og Thoma~ Krumhol l. derudover er der ....JnoJet ~n Tældt: sejre l løbel af året i de fursJ,:eHige
~ia~ >tr.

Endelig kan vi glæde os over. at der i slutningen af året er igangsat en række initiativer, der skal
forbedre kontakten mellem Svanemøllen og Bagsværd.
Jokum Poul.~en

Kajakroningen 1998
I 1998 er ka,iakinstruktionen blevet ændre!. Årsagen til denne ændring var. at der var alt for mange
skader på materialet på grund a f forkert omgang med bådene. En af de hyppige skader er løfte a f en af
bådene, der er halvt tyldt med vand; det betyder, at båden revner på grund afvægien afvandet.
Derfor starter instruktionen med en teoridag (mødepligt) hvor der blev ge,tnemgået omgang med
materialet, praktiske råd o.lign. På de,me dag blev man ligeledes inddelt i søndagshold. Disse
søndagshold var den furste dag og dermed starten til kajakroning for 5 personer. Derefter var det
muligt at kOlTllne ud hver torsdag og søndag resten nf sommeren.
I denne sommer har der været rigtigt mange aktive instruktør, hvilke har gjon det muligt at inddelt de
nye roere i forskellige niveauer alt efter behovet for instruktion.
Denne form for instruktion har muliggjort, at der er kommet 45 personer p~ begynder-instruktion., og
der er ca. 35 personer, som har fået kajakreI. Dette er mere end de tidligere mange år.
Nu må vi alle håbe, at denne form for instruktion har gjort, at der er blevet mere bevidste kajakroere ud
af det - altså færre skader. Dene må være i alle interesse. da vi selv skal reparere skaderne på bådene.

Kajakskuret og materialet
Nu er kajakskuret blevet taget i brug Der er plads til 45 kajakker i hele skuret. l år er der også blevel
købt wingpagajer lil insLruktionshrug, nye overtræk og transportoojler. Transportoojlerne kan hjælpe
til, at der ikke kornnler nere transportSkader, hvilke er sct tidligere.
Skuret står desværre ofte åbent meget længe, hvilke har betydet, at der er forsvundet en kajak og
mindst I stk. pagaj i forsommeren. Hvad der er sket vides ikke. men væk er det. Derfor er det vigt igt at
alle er med lil at lukke dørene og dermed passe på bådene + andet udstyr.

Deltagelse i løb og lang/ure
Der har været slor aklivitet i sommeren. Der har været deltagelse i ilere løb gennem sommeren. De
kajakløb med nest deltagere fra DSR har været Gudenåen ( 12 personer) og årets sidste løb: Mølleåens
Blå Band (16 personer).
Der har ydermere været deltagelse af kajakker på Pinseturen samt en helt speciel kajaklangtur med
udgangspunkt i Svendborg. I alt deltog der 18 personer.

Vejledning i kajakroning i DSR
l vinterens løb vil den længe ventede "vejledning i kajakroning i DSR" blive trykt. Kajakroning i DSR
er underlagt reglerne fra DKF (Dansk Kano og Kajak forbund), DFtR samt DSR's egne regler. Derfor
har det været nødvendigt at udarbejde vores egne sæt afregler, med baggnmd i de gældende regler for
roning. Denne vejledning vil blev trykt i løbet af vinteren.
Dorihe Bariels

Materiellet 1998
Ind imellem kan man måske synes, at DSR er en forkortelse for De Synkende Rohåde. Det er dog en
sandhed med modifikationer, da det er længe siden., at så mange både har kwmet fOS som i 1998. Men
der er klart, at mange afkJubbens bAde er ældre end godt er. Det betyder, at vi står overfor at skulle en

udsk itln ing il ( en ret stOf del a f vores malcriel, og
bilde, VI har
F{)myeh~

I1t VI

Uld I il dll hM

en S10r opgave i åt "ed lIgeholde de

af b/idporken

I 1998 tik vi J Ilye både l~veret Ve. Roskv(I og Hu. De både er el lcd i den lornyelse af ... ores hiidpark,
som vi gennemfører i l(jbet <lf de kommende dr. På grund af lange leverinj;stider pa nye bade, vil der
desværre,; ikke blive k~\'crt:t bAde til brug i den korrunende rosæson.
OSR's egen nybygning er trukket meget i langdrag. Selve hådskallen er færdig, men indIlIaden skal
stadig monteres. Tidsrorbruget og dermed omkostningerne ved projektet er nlevet væsentligt ~[ørre end
bestyrelsen oprindeligt havde forventet. Samtidig er der opstået nye mulighe.der for SåJllDihcjJe med et
afdc andre værfter, så vi løbende kan f3 kveret båuskaJler, Som vi selv sætter indmad l. Jeg tror, at del
er en mere rationel mildE. al by~gc både på., hvor VI stadig, er sikret torsynmger af både, og hvor VI
stadig har mulighed (Dr at indrcrte bådene helt efter vore eg.oe behov.

Vintervedligeholdelsen
Sidste vinter har en mindre, men meget aktiv del afklubbcns medlemmer gjort det muligt at ro uden at
skulle medbringe dykkerdragt og snorkel. Som en del af biid ved l igeholdeJsen har der været arrangeret
3 slibesøndage. Som bekendt lå mange både med bunden j veJret det meste af foråret, og hvis del ~kal
undgås, er det n.ødvendigt, !:IlOere deltager i vmtervedligeholdeJsen.

Vinterved ligeholdeIse af håden<:: er nu blevet obligatorisk for de nye medlemmer, merl det er vigtigt al
holde sig for øje, al der er behov fOf, at ajle hjælper tiL Del ville jo være ran, hvis vi kunne nå lidt
Jængere, så bådene ik.ke bare kan bruges, men også er gode. at ro i.
Del nyetablerede materieludvalg vil give medlemmerne alle muligheder for at være med lil at løfte
denne Dpgave - hold øje med opslag~tavlen og i bladet.

Søren [CJrsen, MOfertefjorvollel

KJubhuset 1998
Det forgangne år er be.m:erkelsesrnæssigt, nar vi ser pa den nederste etage med trænmgsrummet og
herreomklædningen, der i mange år har været i en ringe forfatrtin~.
T ræningsrurnmet er tot2dt renoveret, saledes al kun de ydre rarruner er som (Ør, og dog alligevel ikke for Jct tidligere arkiv ud mod SLr-andvænget er nu inddraget til træning. Hele cen jlamJc

tagkof)struhion og f./:jcaderne mod øsl og vest er revet ned, og el nyt tag er lage op, båret af vandrelle
limtræsdragere mellem bådeværftet og selve klubbu:iel. Et langsgående ovenlysbånd giver flflt dagslys
og el lyddæmpet loft er med til at dæmpe støjen fra roergometrene. Facaden mod øst er et storl
vinduesparti, og facaden mod vest er forsynet med højtsiddende vinduer. Gulvet er naturligVIS reltet op
og isoleret, og der er lagt massivt bøgeparkel.

Og der er lnstalkrel el ventilationsanlæg, så del er muligt at holde el behageligt indeklllna. Det er
fort rængsningsven! ilat ion, der med en meget la v hast ighed forde ler kølig luft langs gu Ivet. På grund af
den fysiske aktivitet varmes luften op, stiger op og suges ud under loftet. Det er ren friskluft, der
blæses ind, og den udsugede varme og fugti!te luft bliver blæst ud Iil det fri. VentilallOT\saggregalel Ståf
på taget og iJldeholder blandt andet en indbJæsTtiJlgsventilator og en ditto udsugnings-, en
kryds varme vehle r , der trækker varmen ud af den udsugede luft og varmer indblæsningslu Men op.

Veksleren har en nyttevirkntng på ca 60%, og opvarmningen suppleres derfor af en eftervarmeilade
med centralvarmevand. Da det ikke er gratis og heller ikke nødvendigt, at anlægget kører konstant, da
det koster bade fjernvarme og el, er det forsynet IDed et betjeningspanel med el programur, der starter
Dg stopper efter indstillede tider.
Omklædningsrummet er også blevet renoveret. Gulvet er blevet retiet Dp og isoleret med ny
!inoleumsbclægning, og der er mstalleret radiatorer og ny belysning. Skabene er som lør. Dg
skabslagerne er således ikke slebet af og nylakerede som hos dar~rne Der er beJler lk..ke blevet ruort
rent i skabene. det er en opgave for den enkelte skabsejer, men fantastisk mange skabe er meget
snavsede med Sløv og spindelvæv fra snesevis af ar. For de hIStorisk interesserede skal oplyses. at [ et
af skabene lå en kasse med et bredt udvalg af skivoks og et regnskab fra en skItur til Norge i 1947
arrangeret af DSR 's skisektion, den nuværende onenteringssektion. Det vil sige, at skabet Ikke er
blevet tømt og rengjort i over 50 år. men det er eHers interessante papirer, der rndeholder mange
kendte navne fra den gang.
Disse omfattende renovennger har været på tale i adskillige år, og er nll så endelig lykkedes. r tørste
omgang blev der primært tænkt på at bevare den gamle tagkonstruktion, og det havde selvfølgelig
været cn billigere, men også dårligere løsning. Niels Secher, der sidder i beStyrelsen for Ree's legat,
havde visioner om noget bedre og bragte derfor sin gamJe træner Wolle eller mere rigtigt WDlfgang
Kleemann, der er arkitekt med tegnestue i Haderslev. på banen. Wolle så med friske øjne på opgaven,
og alle kan nu glæde sig over resultatet

En væsenthg del af en sådan opgave drejer sig om penge, og også her var del bestyrelsen for Ree's
legat, der gjorde del mul1gt at realisere den. r alt beløber det sig til omkring 1,5 ffilllioner inkJ. moms.
Klubben gjorde mange forsøg pa at skaffe midler fra anden side, men ingen af de store fonde og
legater gav tilsagn. Specielt "Lokale- og anlægsfonden" med midler fra tip~- og lottotjenesten, der
netop skal gå til idrætsformål, skuffede ved at have alt for reStriktive regler for at give Støtte. Fonden
har virkelig store ffiJdler til rådighed og er nu døbt om til "Lokale- og afslagsfonden".
En væ~entlig faktor ved en sAdan opgave er de valgte handværkere. Efter muhentn111g af
underhåndsbud faldt valget pli A&C Byg ved Johnny Petersen, et kendt navn inden for
vete.rankaproningen og medlem hos Kvik. klubbens normale elektriker SA-EL og maler Hans
Frederiksen, der har bragt adskillige: kaproningssejre hjem til DSR, og endelig ABB-ventilation.. der
ikke specielt har noget med. roning al gøre. men tr specialister i fortrængn\.!1gsventilation og tidligere
har renoverel anlægget til salen Ol?, I bådværftet. Samarbejder er forløbet upåklageligt og trods lidt
leveringsvanskeligheder pa grund af strejken og leverancer fra udlandet er den opstillede tIdsplan blev
overno Idl, s.åkdes at rummet nu kan bruges t il vmtertrællingen.

Der er også sket andre ting i huset. Det væsentligste er, at slyngelstuen er blevet gjOrt i stand med nyt
gulv, maling og nye lamper. Der er kommet nye opslag$tavler, og en del af klubbens gamle malerier er
blevet renoveret. hvilket havde en forbavsende og god virkning. Køkkenet og baren er blevet malet
med !'lye og friske farver
Klubhuset bærer præg af tidens tand og medlemmernes lkke altid skånsonune brug åf hllset. Der vil
fremover hele Ilden være ting at renovere og vedligeholde, selvom der er skel mange ting lOden for de
senere ar. A f mmdre t iJlg trænger konge være Iset og det tid Iigere bi llardrum t il en grundig
istandsætteLse, mens totletteme på første ~ I er en noget større opgave, der sMrt længe har stået på
0nsl<.e/isteo. l den nederste ets~e fungerer herrernes baderum og saunaen. men næppe optlmalt og kan
ikke siges at være tidssvarende.
Mogen:; Hall!. husforvalter

Alle sov fremragende den nat og glædede sig til at komme ud at se finaler dagen efter
Hvordan mon det ville gå vores roere og mon de ville forbedre sig siden 1997?
Desværre gik det ikke særligt god!. Vejret var blevet utroligt d!rligl. Det var koldt og blæsende, og del
generede mange af deltagerne temmelig meget. I forbindelse med præmieoverrækkelserne blev der i
hast hentel uldlæpper og dynejakker, som roerne ~'"Unne fa over sig, mens de venI ede på at komme på
medaljeskamlen.
Dagens eneste danske medalje stod Karsteo Nielsen for. Alle havde håbet på en GULD-medalje igen,
men Karsten måne virkelig op at stå i pedalerne for at fa sin velfortjente bronzemedaUe. Og nej, hvor
han frøs. Det er længe siden., at jeg har set en roer fryse så meget, som han gjorde mens han ventede på
sejrsceremonien. Tænderne klaprede og efter at have modtaget medaljen spurgle Karsten DFfRs
Torben Thyren, om han gad at hjælpe ham ned i båden, for han kunne ikke selv p.g.a. kulde. Torben
beordrede Karslen ind i måltårnet for al fa varmen og lade båd være båd.
Det var en noget nedtrykt bumlerflok. der kørte hjem til hotellet. Alle bevarede dog håbet om, at der
sikkert blev vundet VM-medaljer til Danmark i søndagens finale.
Lørdag aften valgt~ gruppen al tage en tur ind til Kølns centrum for at spise og se på omgivelserne.
Enkelte af pigerne ønskede at møde de roere, der var færdige ved VM og det sker åbenbart altid på en
Irsk Pub' De efterfølgende beretninger fortæller, at del var en stor succes'
Vi havde alle den udsøgte ære at opleve Helmuth Kohl på nærmeste hold i el værn af sikkerh.edsfolk.
Hele Køln var spækket med Polizei til at passe godt og grundigl på den indtil da siddende
forbundskansler, der talte ved siden af Kølner Dom.
Om søndagen pakkede vi bagagen inc\usive den indtil videre stumme clockradio og drog ud for at se,
om der ville falde medaljer af til lille Danmark. Og det gjorde der. Vores flfe helte: Viclor Feddersen,
Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen og Thomas Ebert skuffede ikke og vandt GULD igen. Der er dog
ingen tvivl om, at det bliver sværere og sværere. Favoritværdigheden hænger som en tung b)'Tde over
de fire letvægtere. Således udtalte Thomas Poulsen., at han aldrig har værel så nervøs, som ved dette
VM, hvor vejret og kastevinde i de indledende løb var ved at spille holdel el puds.
Sammen med Karsten Nielsen reddede letvægtsfIferen Darunarks ære. Og efter finalerne søndag kunne
man begynde at tænke over. hvorfor Danmarks ro-elile ikke klarede sig bedre. Del brugte vi en del af
tiden på hjemturen lil at tale om og her er nogle af budene:
- Året efter et OL er altid "nemmest" at vinde medaljer i. Flere af de bedste roere er stoppet eller også
ha Ide r de pause. Del er ikke for al forklejne de flane resultater fra i fjor men tanken ligger lige for.
- Måske har træningen frem mod VM været for hard for nogle af danskerne. Det kan lyde paradoksall,
når lelvæglsflferen godt kan vinde GULD, men de rlfe roere er så erfarne indenfor hele OL- og VMshowet. al de kender betingelserne.
- Forventningerne er ALT for høje' El typisk dansk fænomen, men det kan være svært al se realistisk
på de udeblevne resultater i forhold til Danmarks slore succes i fjor.
For ti år siden skulle vi nærmest være glade for, at et dansk hold nåede til en VM-finale. Nu bliver vi
skuffede, hvis vores roere ikke vinder medaljer'
Det var tre bud. Måske er der flere. Skal skylden for den manglende suues lægges over på trænerne lil
de hold. som klarede sig dårligt? Især den lunge herregruppe har el problem, der skal løses for at
Darunark kommer videre i roning i denne kategori.
Landstræner Morten Espersen havde også el bud på den manglende succes hos roerne.
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prc~:len citer scm()38cnS VM · tin.ler. Meningen

· De skulle Ilcllcre plisse deres roning. end

gA ud og lege fOlomodel1cr, s.tgde Mn sarkastisk lil
Yllf lide lil.1 I~se fejl ~( Den ~'aJ' fT'Dnlct pli Lene
A..!lders'\Oll oS MM Hellebcrg, der i deres ~Plll SOllVlle fr,tid Iw IOlsøg1 SI!! som mo<Icllct, s.I de på Cl
Ildsp~nlrl måske Md c!enne vej klill II en sJK'HllOOr,
At rO·JOurn.listerne er forargede over l.ndSUlJeflerens skalpot' tunge er fuldt ud fo . SlkIoS I, og dc va\glc
al no/u med al notere sig det bag ""el frem for ~I r.kr'\<e del
UumJergruppen ..... eIU a lle VC!lbeholdl'le lolbal:c ul Dar.!'lUl"l, og selvom Cl pilt Af DSRs deltagere i
dagellC dClcfier ""m krybe ul b!J/s med !'lOttIt grund ,ge fo.k,0Ic1ser, var ,Ile (HIQe orn. al del havde
VXI(I oplevelsen va:.rd

Man kan naSlen hore, Ol tanderne klaprer, Kars/en Nielsenjrøs som bore f
(Folo' Melie Bucher)

Mon roerne er ved o/ danne en fXlraplyorKOnisGlion?Vejrel var heil umulig'
(Foto. Melie Bocher)
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BYIVIATCH OG EFTERÅRSKAPRONING 1998
Af MelIe Bocher
Claus Frydendahl var atte.r udtaget til al repræsentere København ved den årligt !i\bagevendende
bymatch: Zurich-Berlin- København, der blev afviklet i rorbindeise med Efterårskaproningen på
Bagsværd Sø. Del er 18. Gang, at deTUle dyst fmder sted mellem Junior A-roerne og det foregår på skifl
i de tre byer.
Claus roede blandt andet knmhlllcrel dobbelt-fller med roere fra KVlK og Bagsværd og vandt over en
oombefirer fra Berlin med flere medaljetagere fra årel~ junjorverdensmesterskaber, Del blev ligeledes
til to andenpladser i henholdsvis otler og su,gle-sculler.
[ efterarskaproningen deltog flere afk.aproerne i mix-løb, hvor de [jorde del rig1igt god\. Blandt andet
skal nævnes mix-ftrcr uden styrmand med Willi Drexel, Jeppe Kollat, Christina Rmnom og Mene
Mathiasen. der viste særklasse og vandt menS Jeppe for en dag kunne kalde sig tøsedreng, idet han
blev headhuntet til al ro dameotler med flere piger fra DSR og KVIK, der skulle deltage i Boston. HaI1
overlevede luren, sfl vidt deres udsend te ved, og vand t også dette løb sammen med de gævl! piger.

MAND·EHØRNI I TOLV MÅN·EDER!
Af Melie Bucher
Nu kan alle DSRs mandeglade piger godt begynde al glæde sig. Til jul kommer den ting, vi har ventet
på så længe pa!
r årevis har der været pin-upkalendere med mere eller mindre atldædte damer til og for mænd, men i år
vil deL være muligt at købe en kalender med MÆND lil damer!
- Og sandelig om ikke vores egne helte fra GULD-fireren er med på siderne. Sammen med andre
machomænd som Th.ork ild Thyrring. Asge.r Aamund. Lars "Samsø-~trisser" Bom og Alexander
K~lpjn, er Victor. Eskild, Thnmas og ThOlnas med i denne kalender. der kommer pR gaden sidst i
november.
Hvilken måned drengene er med - eller i hvilken form for påklædning eller ej, vides i.k.ke endnu, men
spændingen bliver snart udløs!, og det kan jo være, at de fire roere vil fonælle mere om kalenderen ud
pa de små timer efter DSRs store julefrokost j begyndelsen af december, ikke piger ??'>
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I regn og slud, i sne og frost ............ .
Der var godt nok ikke slud, sne og frose l Hjelmsjo de første la uger afaugusl. men der var sandelig
regn, tåge og kulde Mens HJelmsjo 97 blev begavet med vidunderligt vejr, var somm~rcn i Sydsverige
ikke bedre end den danske. Det sane sit præg på Hjelmsjo 98.
Til de medlemrr.er. som ikke ved det, er Hje Imsj() en flOl sø i Skåne, i form og størrelse meget lig
vores hjemlige Bagsværd S0. Af samme grund bruger Skånes Roddforbwld den llllrænU1g og stævner.
Ved mal ligger et StOrt træhus med badefaciliteter, køkken. soven.lm etc. O~ nedenfor "ractng the lake"
er der god plad~ lil telte. Skåniflgene har nu i en årrække været s.å flinke 81 leje huset til DSR to uger
hver sommer, og Hjelmsjo er blevet en institution i DSR, herunder stedet. hvor de fleste r.u deres
scu Iler-ret.

Men tilhage til Tljelm"JQ 98. Nok på grund af det fme vejr i 1997 var tilstrømningen I il årelS lur enorm,
og specielt i den første uge var der overbooket og vi m~tte hurtigt lukke for tilgangen. Alle frygtede,
hvordan del ville gå med madlavning {ll 55-60 mennesker på et almindeligt ko m.fur , For slet ikke at
nævne kampen om bådene, når 55 trådende roere ville til bådene på sarrune tid. Sådan gik det
imidlertid ikke Del dårligt! sonunervejr fik en del til at melde fra, ja (ro det eller lad være, men en del
udehlcv endda uden at give besked i forvejen. Vi rillede derfor et maxlmum pil ca. 45 i rn.idten af l uge
og i slutningen af uge 2 var der kun 6-7, fonnen! I ig i bogstaveligste ro rstand, fa rkølede med lemmer til
stede. Den eneste, som holdt stand i samfulde to uger, var Hjelmsjo's neslor, Mogen." Haul.
For os arrangører gav 1998 en del erfaringer. Bl.a. vil der blive strammet op på
tilrneldi.ngsproc.edurerne til næste år. og vi fik testet, at 45 er del maksimale antal, :;om kan være
deroppe samtidig.
Misty

Det var koldt i år på HjelrnsJo, men det gør egentlig ikke så meget, fordi det er ulideligt al ro i 25-30
grader. Problemet var i og for sig heller ikke regnen, for som enhver gæv roer ved, mærker man stort
set Lkke regnen. når der er gOdl1ryk på årerne (nå iiJ<e!). Og kaproningsbåde er desuden begunstiget
af. a\ der sjældent er en st)'rmand, som kan sidde i regnen og fryse. Næh, problemet var blæsten. I en
stor del af de to uger blæste det en forholdsvis slor andel af en pelikan, og så er det ikke sjoVl al ro outrigger materiel.
Derfor rualdt det om at komme tidligt op, mens vinden stadig havde la~ sig. De færresle bryder sig om
at komme op tidligt om morgenen når de er på ferie, så det var primært ro-freaks som Thomas
"Krumme" Krumholt, Lan Haut, Karen Jensen og ulIdertegnede. som var på vandet ved 7-S-tiden. En
al' morgenerne lå tågen læt, men Krumme roede alligevel væk og forsvandt i tågen. Man kunne godt
nok kun lige præcis se lil næste bøje, men Krumme kom dog tilbage efter nærmest al have følt sig
frem. Jeg lagde først fra ponlonen, da man kunne se halvt ned af banen, men alligevel er s.ådan cn
morgentur en fryd: Det spejlblaT\ke vand, tågen, der langsomt letter over wen mens lidi sol prøver al
hrænde skyerne af, og så S1ilheden (bortsel fra E 4 i det fjerne~).
Andre ventede til om aftenen, hvor en aftentur på en ~pejlblan..k sø kan være en hel rosæson værd.
Ellers betød blæsten, at der var OeTe dage. hVor SIOrt set ingen var på vandet. Bortset fra nogle
ihærdige svenske kaproere, som gik ud i d~res fane)' dobbelt-~cu\lcr næsten hver dag. Ved at se pa
deres roning. kunne de fleste af os samt id ig let o v..:rbevises om, at der er et stykke vej før vores ro 51 il
er perfekt!

lg

Op

igc n~

NM rlI3n ser p.\ d~n sall1Jnen.~wnlen ved pomOJlen, som de obligatoriSke enl1 ingS0\ie\Ser kan gi\ie
ank'drung til, kunne 1IIan il det indtryk, al mange tager til Hlelmsj6 alene for at lIære tilskucr Id
showet. Df:t lIar forgæ~e~ i k Kun Karen Lauberg stillede op, og VI lIar )all1 4-5 tilskuere. De andre
blev mdend""e, selvom Karen gav den cn ehtra gang for de fremmoote PA g.rund afblæslen fore/og
en del dog m..UHiIe frivillige e nlringsø~elser, s.om hyppig~t skete helt nede lied start. med udsigt lil en
la ng frysende tur tilbage til mål og hu St l og det lerrrc løj.
S'eren i skiln ro rening
Ud over emringsø velserne er (ure IS 'eren e( hol enU1e på Hielmsjb Alle, sem har prøvet
Slrandvænget's S'er, Ormen, ved, 31 det cr sværl al ro S'cr, og Slc lpner, vorcs gamle nOlle
kaproni ngs-S'er, er ikke nemmere. T ure I B'eren på HJelmsJO har de'(or gi~l anledning lil nzsten
livslange ullen,kaber, og elteren tur er de lilbasevzrendc all id spændt på, bw sure folk er blevet p.i
hinanden . Men ikke i
Del gik bare som $murt med Yvon (Lmdschow) som ~ikhr r:.ox. Og Mogens.
på Hje lmsj<i ka lde t "MO lo r-Mogens", hj31p selvføl!).eli!). og'ii III med råd og d~d th føl!).ebåden ~1
Sik simpel then så godt den førstc aften, 3t der var 11ft om en plads i S'eren den f",lgende aften. Jo. det
rir pit Hjelmsjti vil snndelig blive husket

ar.

I)tt munlrt hjørne
Ut',t dllrl ige vej r gjorde sel\iiOl lgclig. al de underholdende sysler var i kurs. Der blev druk kel tl'l dej
mere end normalt og spillet 1ri\'ial Pursuit, som JO I øvrigl meget aPfoflOs hclyder "trivielle sy~ lel" , I
det uendeli ge Hvad del sidsle angår. blev Jeg Imponerel O\il:r den slore lIlden, der
hos yngre som hos de mere modne Jo, vi kunne sandelig drovt' dtl langt ,;anun.:.lI

~~·ne".

sarnkl i DSR..

LidI mindre ;;arnmc:nh :rng lIar der i de n ~kønsang. der nogle aftener ble v resultalet ~(Mgerk tanten
Dels lyder 1$-20 fulde loere ikke si. smukt i den 5vtns ke natur. dels er det lI di 5v.!:T1 at sove, mb del
synges falsk . De, som ~ar <edru nok til al observere dtt, sA derfor en aften en mele bestemt fremlorung
fra mm side. Det betød lilgtng:rld, al "koret"' fOrWJede sig til en nærhggende holm, hVQr sangen så
rO~~lIle til et stykke ud p;i natten. I ~'lfke lisile<kn var det vd bare en slags hz~Tl pj IIl:gn.e af
Hehingørs befolkrting, som SOTl1Jl)eTCn igelU'leOl el ~antlil noget til$~~rende p<\ straroden ved
Hel,lnl?,Ør. Del kunne måske være. at ,'inlerakli";leteme 1 DSR udover dans også skulle rnk ludere
sang\indervisnUl~!
p~ gens~n;

I!jelmsjO i 1999. Paul Briiniche·Olsen

-- -.- -
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Doping-cirkus griber om sig
Hvor langt vil du væ re med?
Al Peder Juh! Madsen

Tour de France ud,,'iklcdc sig i sommer lol el1 skanda le, da flere ryt_
t~rc bk . IJgel for do ping. De forbudte sloffer, der blev afs løret, var
EPO og "·xksth.ormon. ! mcdieT~ blev sagen pUSlet voldsomt op af
d~ <;;Imme s port~j:Jum:ali.\!Cr_ som ræd Slor sandsynligh~d keudte all Iii, at der inden for (cyke l)spo neo
i mange år Var am'endt - og ;\fwendcs - forbudte slofle, og ~ I oder.

!:.ksemp lc,ne (':, m.1nge' De d~værend<! 05uyske svømmere kom ud ilr d~~ bl~ luf! og lavede
topresultJ le r, Tils vare nde i dog med de kinG~iske $vømmepiger. 8fmver ka n IlIed de: b lone flje konsta tere . a: $V<lmmernes ove rkroppe, årme og musk ler er pust el un.altJr ligt op, ~elv afto pidrælsf()lk ilt være
Svømmerne må have brugt el eUer 3I1d('1 middel elle r slOf lil at hygge musklerne ep med

Efl erf.,lg.:nde hm to pi drætsfoli< fr~ Je t da"æ!~noe 0,u ~ skland da også afs løre l, at de i sw r sti l - hvad
alle den ga;tg bcnæglrde - brugte forbud te $loffe r og mcl<.lder i deres dTektivc kamp for at erobre
meda ller, og i derc, kamp for dt ocvi,e deres ,LiIts o verlc g"nhed

Og>å inde n for løbcsl>rten tales der i dag om [ PO·misbrug, Toplidernc i maratonløb er nu under
Jm~ taJ1ke Op ge~~er:\ 90·cme var topnrveaucl pH maralorxiistancen stort set konslam , merl i 1997
ændre de, n iveau~l dramatisk. og det pt.. lrods af. al der inkl algmendc nyt er skel med
træning,me1odeme i de sidste )() år.
I 1992 var der sh l<':des Il m.1nG li g~ 1.øber~ der løb pa en lid under 2.10 og kun 5 der løb unde r 2 .09 for
de gOdl 42 km I 1997 havde 46 lnand!ige lebere piuds.:!ig e n lid på under 210, mens hele 25 løb
under 2 ,09, og li løb sågar under 2.08
Når 1(a'r"lingSIlle1o dernc ikke e r ænd~l Nr udvik lingen i 10pt iderne mane 1,1 elkrlanke, speci~ 11 når vi
ved , al IX [PO Ikke kan spo r~s i en traditionel aoptngtcst

Nu fet1e~ blikkel også mod fodboldspille,e . Fodbo ldsp,lleren Martin JNgcn~en har foru lT, al det er
no rrn~ h ~ I ~ri ll"I""'"

i den

~ed

han ikke,

,

Ll drn('~~

m~n

flk 1'-1 rimp r Mm"n .. Il et
han Slo!er pu lægerne

~n

hmp ell", "n

h~rd

lra>ningvbe

Hv~d ,;~r 1> ,

Des .... ærre har eo dellOpid rælSfol k voere! . og er - forsøgskaniner, de har la de l sig fyld~ med 5!Offer,
som spo rls!;eger og 1ræocre , ma nge lil fælde eksper imenlerede med, og som idræl sud,werne lk.k e ",11Id
kendt e de fiJlde virkninger af, hemM e r s peciel1 b'virl:.ningern~ Resu lra1el er, at nog le .dr:els folk
pludse!ig er døde \Ulder udøvelsen af deres spon, mens andu ~T døde fa år efte r, at de res ahi ....e
10pidrælskariern slultede.
Den dilrtSk e cykelryner Knud EnemilJk omkom unde r 100 km holdløbet vcd O L i Ro m L 1%0, p~ den
sids1e Ge rdtdel af løbe I kom Enemark l alvorli ge vanskeligheder. v al men nåede op mod 40 grader den
dag i on'k:gnen 3fRom Til sids1 styrtede han orn i veJgrøft~ n og ble.- ker1 på hosp ita let. hvor han tf e
t Imer se"er" blev erklæret død . Obduktione n viste vrgen tegn pli doping . De H~d'1'Qf'lelle dopingm idler ,
man havde e ft ersporet var' ikke til sIede. og ergo var Enerrwk uskyldig

Del vidste ~Ig dog efterføl gende, 31 en af EnefTIarks hlzlpere ha"de skaffet ham stOlTet ronico l, "om
normalt ordil\ere~ li\ gravide kVlf1der. SlolTel kOI\l\e have den vu-kning, al legernslemperal\.lIen blev sat
o p som følge af en udvidels.e af blodårerne. Ingen; ko nlrolud"alget ha~de ic:d l efter stoffet.

FM fA ar side n døde ~n d el sv~nske e li le-or 'e nl wngs løbue af ufolklallige lr!03&\er forklannsen tad. al
de r målle v~l e lale om en SÆrlig IYP~ skovl~!t, d~1 havde bidt sig fasl p~ l0berlll:
Se~sl har vi være l vidne lil, al den lidl i!?er e lopspnnler F Iorenec Griffi t h-J oyner dode af et pludseligt
hjer1eSlOp, lB år gammel
FIorerIce Griflilh·Joyner \ ·llf tredobbelt guldvin de r fra [Joe olympis ke lege 1 ~oul 19118 og beud ved
sin død sladig Io none v e rden$le .~ order på 100 ~ter og 200 melcr Floreroec "ar iJldlil legene r Seoul
e n "ganske alm, nde lig·· sprlnler. som ikke engang Iii på top 40 lislen. men underg,k en forvandll/lt i
månederne op lil legeflC i &oul. J $eoul sanc hun p:i mindr e end IO l>nler IO verdensrekorder ~ 200
mele ren Rekorden p;i 21.34 sek. på de 200 meler Slår som nÆ",,1 stad' g og det gør hendes ,-crdensre·
kord på 100 nlel ere n på 10,4<) sek, o!:sJ
Flo rence I.ak s ig lil bll.f:e i februar 1989. I øvrigl på samme dag. !.Om den inte'nano nal<: alkti](ve.derl
beslu nede. al uruuneldtc doplng prøve r sku1!e gøres Ob ligatoriske

Og ; Norge omkom en 28-årig cykel'}11cr efter 25 kjlornc te. s kø~I, uden al nogen kunne forklAre
hvo rfor. Rylulen lå , udbrud Illed 4 ar.dre l}1Iere. da han r ludscrig f2ldl tilbage og slillgfede-, gfonen.
H"erken (olhne i lobsleOelbilen cller ambulancepersonalet kunne redde hans hv
Desv~ITe er rrunne sporlsjOU1TI<l liste r ale ne miluonfonholde, e og budbri.n&ere af ~rtsresultatef Det
er kWl gans~ e f3, Oerlllr (e ll er mås~e kan de slet ikke?) law: en dybdebore nde journalistik og a fd%kke.
hvad det e. , der foregår - og sl1l1e sporcsudøvemc, IltgerTIC og Iræ~,e m.ll de "fra:U.e ~.gsmål" .

Belej;flCnde e r oj;så dl:>$e letbcll<lde spon sjournalisters svar på dopingcirkustt: At vi m.i ha"e fu ndet en
påli!!eltg nw.tode for test fOl f po
~11",scl måske Ero prob ic:met på ~or1 slgl, ~n doping p,oble~t løser det I hver1 fald l.k:ke.
Problemet med dopl.:'1g er ~mhg, al lcontrollen altid ,'il halte bagud. Videnskabsfolk. Izger og andre
lindcr hde tidcn på nye metoder og stoffer, der skal Il sportsfolk lil at hevægc sig hurt igere. 5pTlnge
højere og ka.sle hr;nge,e, mens kon' rolle n "il beSlå i III foreldge
og Icste dissc mod . IIcKde
kendte Sloffer. Efter fO, lydende er fPOens anøser ,ø"Tlgt allelede fundet Dee blev le'i1e t af nogle af
rytterne i rour de FflInce , !997

pr.,....,.

K~n " I ikke værc hge~hldc med dopLf"lS og f"lge, ne fo r d1sse superrnc:nr.cske r ~ Dc umkrholdcr os.
scorcr kassen som lopid,ælslolk og rnå sclv tage \la,e på dele>. klO p '!

\)fol tnener jeg Ikke. fo' del er som med tSb;-crgcl. vi SCr kun toppen, TQpidrætsfolk er he llO;: for alle
raske drenge o~ pige, . Vi scr o p III dem, beundrer dern og "il gerne VlEre som dem. Og en rne n ingsmåIIng har VlSI, al manl;c unge fll\(ti~k selv e r "iUige li l at løbe en risiko ved al bruge '>laffer lil al bygge
mus klerne kUMlig! op fa, at blive bedro;: tnden ror deres idra:1. 0c d':l Cr skidt konkurrencen bliv~ r
uhl,:.c, eller r.:tterc ko nk urTCllCen blh·cr en kamp mellem dygtige l;rgc r. Her1il kommer, al ing~n krop
har godl ,f diSse Sloner, hvor biv ll knlngCl ne o fte (om ~'rsc, sig senere .. Og det er dd ; ""Tig! fuld SIa:ndtgt syg!, al el ungl menneske, der f~·sisk er på loppe n, -"kai fy ldes med drop on med rcin før o g
efter cn Id r.1:.'l~pr0r:5t Jl I0 n
21

Kommer vi r1og~llSimk tiTbage Id en (Id , hvor (lop)ldr<el er "ren", og hvo r der ,k.ke aJlv~,Jld~s kunstige
metoder og 5Ioft"'r? N;eppe, fo r iskolde IMgm:end , k.'l.lllddrgllgc læger og bei;ærllge medie T Ir<tU<"r i
den anden re:rung.
1 s idste end e el del dllg Sp0rgsrn'ilet orn, hvad du og jeg - ja, jeg mener også dig· vil acceplelc.
Vrl vr blind l sidde me d et us kr1dslcnl smd og "'labbe" al l i os og tlO, al der kon,kurTe res på lig e lod · og
al vi selv - givet de rette omsl:endigheder - kumte have v:erel med i d,'Slen?
Eller Slår vi af, ford i vi glttter på, at fonnenlJi g er 90% af fx Iyuerr.e ; Tour de France under pii virkning af et eller Mdd stof. som gør dem lil ~upem11:nd. der kan yde ume nneskeligt mege l · og
disse kunstig oppumpede toprytlere gider vi ikke spilde ':oles lid pj?
Et er i hverl fald givet , er VI lilstrække lig mange der står af. fa lder c irkus >ammen, tor Sd er de r ikke
p<: nge i disst begivenho:der

Orienteringsløb 1998
I Dato
1

OB . ! I
15. 11

29. /1
~2

I..øbstype
Jænemil
Gtisehus
Gåsehus
Julekis pus

Skov
Rude Skov
Ravn.rholl
Ravnsholt
RavnS/JOlt

T ilmeldrng:
Gfu,~huslob:

Mx:detidspUJ'\kt : Søndag rne llem 10 og 12
J baner på ca . .1 km, 5 km og 8 km

Johan Frydend,) hJ
ErlgbAAken 27
(14 dage fu r) 2830 Virum
0\lige løb:
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1If. 38 176252 (arb.)
45858605 (priv)

Arrangør
OK 73

DS R .... *
u ·... DSR • • "
DSR "**
L......
_ __
~~~

Orienteringsløb i DSR
1:n al DSRs h.:d!ole \';nl(rJ.kli\ltc l ~r ~r or icnl<:ri fl~, ll}t ~lang.: 'lId ie mme, er
JI lJSR arran~crt: r <cl o -I.,h hver tr~JJ~ søndag v:llteren igclwc'1'T1.
fi,r Q· I",\1 fi" J", du; kh,bblnd,-! lIem.ce,k. Jr del er
egne

J)~irlC' ''',('
I)~K~

d~

l\,ll:>,

d~ f

,~ke

l"'lcr;nes

opmll:l ks()mr:le ;:>;i,

" Ci iis,'h'I~ 1 0b",

der

Alle 1(.!.'oent" (!J~~ rf .. (; ~ ,...:ill~"'t I R"H~ I $(In "ed ~ Ilert'd (j<'l:;chu$e( Cl el ædre smrum:rh"s. Iv::; e r
JI n 'i R l kl k;u1 , <'I ri!:!1 hrll ~ ~<. .,. r ..J le D."R~ mcdlemmn d \o.:r arla!..: ~K:d iusr{)r.:lr{c~n
I'~

11Io'>d",:;,n

rru'\J~r

no.lfl l

( i ~::,..;hu~t

tro;llern k l . 10 'lO

ko rk! !lx.tc .id~ !l1c-d en cirle1. Lk l er
~',kk r dkr k"rc r i bil.

muh ~l ~lla~c

o~

12.00

S-wgo::( Id

f'1<lC~ rlnben

All~nJd

(' f

c~el

afG.,,;e hu"<:! _, v,st p<.<

og g;l derfra, men Je

(jc~lc

! (;;.J"<!huse l l;ir man u:.lievercl d (l -~ or1 . ug man tegner Jcrdkr selv rute n af. !.k[ er altid Ire for.;kclllye
mteT . I'n på ca. 3 km, en på ca S km, ul> en p;i ca. H km. Dt:r kr;:r,'es ingen for kundskaber, og det er
mu]i~t at ti hdl inMru klion f"r start. De (>1l~le gani;e lan det \'~re en fordel ~I Slarte to og to eller i $/TId
iif1Jpper. Ih'is du l'1ar et kompa.:i, s.a lay det med, rrKn du er ll"~ muligheIl for .u l~ne . Hele
arrangemi!nlC r kO$lc r 20 kr. pr_ o-I"b.
l lobet nf .. mwren sker der ogs.å andel end de almindelige Gnsel'1u~l .. b. f n del al de Ittre energ iske
OSR -I"beri! deltager i andre kiubbef3 klb, [)SRs klub'rlt:slerskabe! I oric nl e ring~10h afhold e,; ved ;,;ldan
e l løb . Alk DSR 1,'lX:rc mddt:, sig lil samme baoc ved cn anden kl ubs arrangcmenl Df:n af D~H
lobctr\e der klar.::! ~Ig bedSI, bliver så klubmester, uansel pl.lcering i forhold til lobere fra andre
kl:JbtxL
Del sidste Gisehusløb før jul er del saxQ!dtc ~Julck ispus". Hvad dn sker pl dene ~b ved kun
arrangmerTl<!, men det pk re r al have noger al SØl" med al fmde vej og ~s< opga\l1:r, der rrtdjul al gøre .
BJgettcr er der æblcsldvcr og gwgg i GIIs<husel

Hv is du bl i vcr bidt af o-løh, s5 kan do melde dig ind, DSR. o-sek lion for JO Iv, Denne,d er du medlem
af en '·rlgt 'i;:"" ori~(\lerlngsklub. og du kan deltage i alle de mange or;emer mgsarrarogemenier, der e r
hve r he le landet hvn weekend dret fillld! Det er lkke nodvend'gl al være medlem af o-,ekl,onen fo r al
de ltage i Gås.:hu S[l)ben~

,

Vi e r normalt 15 . 10 labere ved Gåschu'løbene. fr"I(n "i kan sagtens VZN: Oere. s;l "el rrwdt lil n.leSI ...
lob!

./ocoh Nordby

Æ
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Sådan finder:- du Gåsehuset

tJ1___ _ _

--

JjJO--

S

To({:

c

UNJE:

H ILlE. RØD

E\....L€.v...

TIL A\...Lf-RØP

J

l'I\oToR \l E. EN

K.ONGrf::.vE-JEN

Fra Arhus Studente rTo ki uh s h lad har vi lå nt m:denslående art ike l om en ro -begivenht::oJ fra
18M;, hvori b land t andet nogle af lJSR 's forgængere og K vik delto g . Artik le n stamm er fra

I!!l.<strerN Tidende

KAPRONINGEN VED BELLEVUE
Kaproningen :kn 2i septcmocr, der ' ·ar ordnd afde kJi:l ocnha .. nskc ro fo ren inger, havde lang>
strandr.rec!d en ~tXI ElclleV1Jc :>arnIel en mængde rncn ne~k.er, der i dd. smukke dltråtsvejr rned megen
;nkre,s<:

fu !gl~ d~

forshllige lø b. So k n skinnede

rM de med mange flag smykkede dommerskib

","Ign~ \e" , på de :lLallg~

ii,kerb&k md ro<.!e sejl, på ck tæl tx;~Jttc damp:ikib<: og på de Iy:;e , lange og

sma lle kaflroning,lxlde,

(k~

ho;:vægede ,ig hunigl Ircmad over den Ittkru:;cde havllade. roede af be sæt -

ninger, hver (lied sin særegne d,agl.
BMcn~

begyndte hveM løb

v~d

"Agnele", der lå ud for Hv idørc rcv med dommncn kutn;tnr PCI"f flruUJ1

ombord, gik derpå ruJldt om mærkesk.iocr,e "Naja" og "Kahfen", der lå ud for Tii:b:ek havn, oger.dte
løbet ved "Agnete" citer at have ti lhagelagt en !\alv mil; kun i det fØrste løb, der var på en mil. hin' den
nævnte stræk.ning tilbagelagt to gMgc Dette løb mcUem fireåJws kBproningsbiide vandllillige lo/øget
interesse do;:rved, at "K viV, anmeldt af kaptajn Hoskio;:r, roet ufforeninge ns medlemrrtl:f med leue,
engelske, krumblade.:!c årer, skulle kæmp<: med

"Gul1~n",

der var bygget efter samme forbillede, men blev

roet af Tårbæk-fiskere med do;: tllmindelige , llade årer ; "Kvik" tilbagelagde milen på 44 V, minut og kom
under ti lskuerens Jubel til rnålel6Y, lllJ{lut før "Gutten"

I de tre følgende 10h ~jrede furst "Tak", en

:;eksårer~

bAd, der rilhøne Handels- og Konloristforeningen,

og som t ilbagelagde den halve mil j 21 V. minut, derp~ en fu"clrers båd, der t iU,ørte hr. Cllf. Fisher. og som
brugle 23';; minUl, og endelig "I niel na.n", en 10,;ref5 båd, der tilhørte Iv

En~elbr~chl,

og som brugte 30'1.

minut

I det S. løb, hvoraf Iler givo;:s et billede, dehog 4 stykker seks.årers bade, der under hde løbet fulgte tæt
etler hverandre, hvad der gav denne væddekamp forøge l lntercsse. MedicillenJes båd

"Rap~

kom

imidlertid tØrst, uagtet slyrclinen el liljeblik gik over bord, og den nåede målet i 19'1. minu l; ener den kom
l{aJldeL~-

og KonLOristforeningens "Let" i 19 mmutlet og SO sekWlder, Jw-istemes "Svip" i 20'/, minut 0iS

endelig medicinernes "Ro", der var blevet noget læk, i 21 minulI.er og ro sdo.mder.
Efter ar præmierne derpå var blevet L:ddek fra dommerskibet, og d~ sejrende hilst ..ned t",rTller af den
forSllr:llede m:engde, samkdc,~ mange deltagere i denne v~l!ykkede test li.! en riviig middag på
K lampenborg, ved hvilken

groo;ser~r

Frilsche var dirige nt , og iWM smllk sang

veksl ed~

med hWHHi,tish

taler.

Ak ja, roe re kunne 0[;5:'

feSI~

dengang
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Repo~n fra kapro ningen ble~ fulgt op ~f lidt /limen

illlom'" IOn 01'0 robJ.de oG r0/UnG. Heuf 6c~,~

dc\, al den hal\'(; snes både, der på daværende ttdspurlkl for efandtes, ftllc

h.a~de

en ,oåm-s båd, "V,ps",

som fo rbillede Den ~iIr importeret frtI England. Omlf"l::nI tte ir todl,gne. Sl&ndt de danl.le kaP'"onll"l8~både
\"ar de, so m var 1}~llgc t af bådel}YGger J1IC()1}s.en pli Ny-K.alkI>fLr.def'. de roe!;! yclI)'Uede
Pli trods af de" forhold~yj~ k:(lrTe t ,j f"OSp<:>r1en hll~de eksistCre1. havde den ~"nde1 en del &c~anG. h\l ,lket
Mey bcmzrkC"l med tilfredshed, .u1ikle1\, hYOf det desuden I})t\l påpeget det enskeloge t om .
. end nll beSlllndi.:

fle~.f den opvO~ndc

uJll:oom ~ille føne

t ,Ib0Jeli~ (ry.

denne st ~,.kende og

oplIvende idrlft·'.
s!1e<k ~ en hik bere ttl"'8 th rosPQrtclU besyndelse her i Danmark Mere følger - mlskc - hvo)
finder rnc:rc I de samle annaler

0C"1 var
}C!;

Anelfl! Pmd. ASR
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Nina Schmidl målle en tl/r i baljen efter olterens DM-sejr i Maribo
(FolD: Lars BIJnJew>nj
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DSR 's nye motionsrum blev indviet den 6. november.

IJ\rOHOLDSFORTEGNELSE
Side
"AktivItetskatender m,v ".....

3

..

"Julefrokost" ... , ... , ....

4

• Nytå(sfest" .. ,

5

"SiUedaflen 17. j a nuar"

8

"Nyt fra bestyrelsen" ...

7

"Mohonsrummet indvieC......... .

7

"Julehyggedag 6 december"

8

·Forsl~ vedr. badreparationen"

9

"Forslag om Hjelmsjc5 vedtaget",

10

"Sådbygger Jørgen Ande(sen øser af sin viden" ....

10

~Stafetten

11

hos kaproer Lene Skov

Ander~n"

"Orienteri ng ssek.t Ionen"

13

~Inngger-(oer

14

i landflygtighed" .

"Top 25" ...... .

18

"Adresselisten .... .

19

JNDfrfELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale tndmeldelsesglrokort, Dette forefindes på kontorets dør
hadehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.

I

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist palægges et gebyr på
25 kr. pr rykker Hvis rykker krydser forsinket ind~taling kan der ses oort fra rykker, men gebyret VII blive opkrævet det følgende kV~rtal Kontingentet er 450 kr. pr. kVartal
UDMELDELSE: Kan ske gældende (ra 1/1, 1/4, 1(7 og 1/10 og skal være OSR i hænde med mindsl3 dages
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girok.ort på nøjagtig kr 3,00 til OSR's girokonto nr 500
.l4 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse ~ den de! af giroKortet, som posthuset beholder
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentalion for, at udll'leldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen
Interesse gemme glfokvltteringen Konimgentopkrævnmgskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, Idet meddelelser Ikke kan anføres på disse
OBS l IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE; Man er medlem og koniingenlpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fUfldet sted, uanset om OSR's faciliteter og aktiViteter benyttes. EksklUSion VII først finde
sted ved en restance svarende til ~ - 1 ars kontingent og restancen vil om nød\iendlg\ blive Inddraget ved Incasso Alie omkostninger i forbindelse tlermed betales af skyldneren,

Forsiden: Rees legats bestyrelse j roergometrene ved indvielsen af moltonsrummet
d. 6,11 1998. Fra v. ses Ingo Nielsen, NIels H. Secher Dg HeJlmut Møhdng-Andersen
(FolD. Lars Bundesen)

2

Aktivitetskalender 1998
Dato

Begive nhed

,-

5.12.

Roe rn es m"t ioBslob, Ba f!:svæ rd Hoslad ion

6. 12.

I

12.12 .

J" lchY!: fl;e.afte n
- "
::r.r
.
Badm in to ntu rDcri ng kl . IO' - 14, S ..anemulleh"lll' n

i

- -'-2.12.

l

I

Sry rm an dslaug elS j ule{rokost kl. 19

31.12.

I

Redaktionen

~i l gcrm: l

de lle sidste

~lImmel

- -,

af bladet, ['NS ønske alle

bJad~b læsere en I
,

glæd~l j g

jul og gOdl nyIJr . Mcns vi cr ved "skJlta [en" vil "i ligeledes s ige lak Io, de mJ ngc gode og "

læsc\'<rrd'ge indlæg ' are ts løb om klubbens mangfo [d;ge akti"'letcL motionsron ing. kapron in!\, lan~·
ture , kajak. instruktion,

g~:1lJlastik.

Komme nde a r. Vi vi l nalLl rllgvis

ll1a ter iel og meget merc . Vi ser frem til mangt'. god<>

h~. [ st

have ino læggene ( elekt ronisk form

dl! ikJ<e ha, aOga:lg 1,[ en PC kMI redaktiO:lc' n

,.,~taBe

(r~

'nrll.r~

,det

en diskene) Men hvi,

s'g 31 indskrive et h<ind,kre vet orlæg -

sa hold

dig ikke til bag e ' Og husk gode bi lk de, tfa w tur elle , en klubbegi"cnhcd er megc t velkol1\ne,

IFørste nllmmer af bladet , del nye
II

i!r "il være ude omk r ~ den! februar .

.'vIed velll,g julrthlisl:ll. red"klionen

L ._

_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

_

.

_

Ændring af gymnastiktid.
Susannes gymnastik tlr~dag har ændret tid:; punkt 1il kl. 1!~ 45 _ 20!5

~øfldag ITa 14 · 15 alholdes Sidste
gang inden jul d, I l dece mbe r. Fø rste gang i del nye å, er IO januar
Husk, at famihegymnas nkken er hver søndag i de nne \li'ller

F amiliegym nastik ken

)

i

..-l

;
,!

l
j

~/" Nytårsaften i DSR

For at ænd re lid! l HBdil ione n bl ive r de r br ug! ik, e peng.- pA m.1den

3 retters lækker mad + flot oppynrning + champagne + kransekage saml
diskotek:
Pris 375 kr.
Mødetid kl. 18 (dronningens nyt å rstale)
Velkomsfdrink
Spisning fra kJ . 19
3 - reUes menu tilberedt af kokken Ole.

Dorene å bnes for alle kj. 23.00 - enlre 50 kr.
Du kan købe entrebilletten i forvejen.
Pladsbegrænsning: kun 110 personer Iii spisning.
- og ingen eflertilmeldinger.
Se opslagstavlen i klubben .
Hilsen arranf!.6rerne /-Ianne, LOIIl!, Si/:ne og Do,./he

,

TOP 25* ved standerstrygning 25. oktober] 998
* Også

kaldet "get a life !"- statistikken.

Ved staIlderstrygningen kunne Top 25 opgøre:) til nedenstående liste(kaproere eksklusive)

Bøg Mosegaard

2056 km

2.

Karen K. Jensen

1.860 km

3

Michael RemoJ

l 663 km

4.

Vahan T er- Vardanyan

1.645 km

t.

S.

Yvon Undsthouw

1.598 km

6.

Karen Eli7.1lbdh lau berg

1.544 km

7.

Susanne Vibeke Mikkelsen

1.529 km

8.

Bente Kjøller

1.525 km

()

Steen Knuclsci'l

IA57 km

lO

Birgilte Simonsen

1.397 km

11.

Pia Aoo østergaard

1.384 km

12.

Mette Carstensen

1.316 km

13.

Søren Larsen

! .292 km

14.

Laurits Nielsen

1,273 km

1S.

Anders Føyn

1.255 km

16.

Thomas Llllld

J 220 km

17.

Anders Bo Chr:stenscn

1.211!\rn

18

B ritta K riSl {) ffersen

1.208 km

19

Niels

G.

Jørgensen

1.208 km

20.

Hans Juul Andersen

1.157 km

21.

Peter Tangsgaard

1.125 km

22.

Jens Chrisl ian Pørneki

1.067 km

23.

Tina Voer

1.064 km

24.

Mia Schrøder

1.033 km

25.

Tine Dyssemark

1.0)0 km

I alt hu 689 roere været ude at rO i

16

år (eksklusiv

kaproerne).

***** Ntt fr a

b~sty relse n

,,

*****

J

Bestyrelsesmøde 3. november 1998
•

•

M ed lt 'u stallt t er vtd ;ndiallgen af4 kvar1a l 1998 nede p~ 922. h,i lkct er godt 100 luver~ end p<1
t ils varende tI~spu"kl I 1997 og tiet laveste rned !emsanta l i 5 il!" De man gle nc1e konl,ngenI 1nd1.'I':!:ler
pll: runl'l af. a, medlemStallet er mer;c t lavtre end burlgeu e ret, belyd el . al reg l\> kabel 1997/9 & en·
der ITl(d et underskurl p.å ca 160.000 kr
V«!

mtd l em~m lld t l

i oklObcr \lU der ~n l tremm0rle a f med lemme r, der høn e o, ien terince n om

be~1

yrelsesme<lle'n.mer"e s for, ke llige a nsvarsornrl>der og hawll: m"Ilghed fo! al sttJle
Spørgelysten var tlog bcgr<en:;et
•

Qt; r er stor til!.lrØlT\ning lil l Tl~n i n gt n fo r mo l ion+ 'c re i motionSfununels roergOlf_ClTe, ~re end
der er kapaC Ite t li l. Der vil der fo r .ske en priori tering li l forde l for lanr:dis!ancc kaprocl1ll'

fI. ()!0j Dorthe Bartel~ ol: de!
des videre m~d
•

sp01~~må L

ned~all e

udvJ 1I: fi k godkendl nogle design-udkll,r, <k,- hcrelter arbeJ-

FlIgtprob le mt l i tla meomklwc1nin gs ru mm el skylde~ en kuldebro pga, en ulSDk:m ydermur I'fOblernel k ~n vanskelJgl fjernes,

UlFS Bundtun

Det nye motionsrum indviet
DSR's nye. smukke mollOflSlUm o;r()(\ f~rrli g ! medio oklober 1998 og
bens medlemmer. l.k..h mH'l~SI kaproerne og fIlOtionp)us'crne

hle~

5lraks lagtl j bnJg afk lu~ '

Sonl del kun~ læ~s ,Mogens H !u t~ !Jc,retnmu. om klub huSl:1 , 1998, er rnol;on~rummer udSlyrel med
el '>Ion ven' ilarionsan læg. der ~r de, muligt al I:i,'( run),,,,el el behagel 'gt indekl imll ((ods roerne s an ·
str enge lser ved roergolflC: lrt og det O'VT'l:e mo1l0nSl)(\$lyr
Der mangler dog stad,!; !,dl rnaltr;u txjde. rOl' rUHunel har fået s in endelige finish , Desuden
~ blive u<bmylr..ket med dels spej le, dels billeder, bia fra DM ,

~i l ~a:gge

Lokalet ble~ off'cielt indviet ~~d en sammenkomst, forbinde lse med kaproni ng5 m irld age n d 6
oovember, hvor bl a, be,tyre lsen (or Rtes Legal, HelfmlJ/ Mlllmnf.', -Andusen, Mel.r f{ Secher og
fngt! Nu!lsen. deltog

l.ars (JumJtSnI

)

Fra klubbladeis korrespondent i England har vi modtaget følgende
beretning:

Inrigger-roer i landflygtighed
Det lIar ~n nad Jornemmdse at rortad~ DM i Maribo lørdag eftermiddag for at tage hjem og ~idde p.å min bristefærdige ku Ilert, \,Ic! IIldwde al festen gi k \,II dere med alle: de holdh mmeraler, Jeg O\,ler den ne so mmer er k 0111mel så læl pa. SJmlidl~ hS\,Ide jeg ogsa glædet mig til at skufle ar Sled tli England i mange år cherhAnden. Alt
forar bejd t!1 \,Iar gjort. Jeg. var oplaget på en master i European Legal Studies ved University af E1Celer, finanSICorin~t!n vsr hjemme. je:~ havde fundet mip, et kollegium med inlernelopkobling" og jeg havde sikret mig. al byen
havde en roklub. Så del var om at kornme af sted, og bare være glad fOf, a\ Jeg alligevel havde nået at fa hele
sommeren med på vandet
SeJrs feberen rra vores super-sommer var dog ikke faldet til under 42 grader ved min ankomst til t.xeler, og del
k unne derfor si "'pe It hen bare ikke gd hurllgl nok, før jer, Igen rik en å re (gerne dej I iA raspet) i hænderne Jeg
målte derfor - ~om noget af del førsle: - ud og kigge eller roklubberne. Noget sagde mig, at hv;5 jeg bare ble\,l
ved dt gå ned ad bakken foran mit kollegIum, villcJeg finde byens Ood "The Exe" og hVIS jeg bare fulgie denne
længe nok v II le jeg s1l mænd også nok finde h vad jeg søgte. Efler nogen Irasken omkri ng fa ndl jeg da også målel.
Desværre var klubben lukket og Jeg måtte slukørel luske hjem af med uforrettet ~ag. Jeg havde dog på en opslagst8 vlc på døren t iI bådhuset ~et, hvornår der vaf LTæn ing, så dagen efter stod .ieg Irol igl på sam me sted i fort
mine splinter nye Ilgn" - en afskedsgave fra plusserne
Her~ner er det srart sd ~åel slag i slag Efter el par ikke så spændende ture i en otter med nogle ret uerfarne
"novices" (kender r lolelsen fra Hjelmsjo - først hænger man i bagbord, så hænger man i ~lyrbord, og til sid~t
hænr;:er man bare hen over sIn åre med hold i ryggen) er det lykkedes det mig. al ~ nogle pragtflJlde ture i efterars-morgensolen i e;\ lirer, der bare Strøg i gennem vandet i den stille flod. SKØNT. Så ved man, hvorfor det er
man ror
En~land ! et1critrel er jo ikke ligefrem ken.dt (ar sit gode vejr, ogjeg har da også været på "outil1gs" (dvs. ture på
vandet), hllor jeg bagefter har tænkt: "(ørS( nu ved jeg, hvad del vil sige at være kold o~ våd". Det er dog Irods
alt et oplivende faktum, at man i Exetu faktisk kan komme p.å vandet året rundt Del tager ligesom brodden af
den kedelige ergomc!crroOlng, dcr naturEgvis ogsa indgår i vinrer1ræningen Vi ror mest i lirer med styrmand og
olter, men det ,;ker da og~~ al anIa Ilet af fremmødte TVinger os Ild i single- eller dobbeltsculler - (tg så sender
man en venlig tanke III sine HJclmsjokilometer, s~ man ikke også kommer til at se The Exe fra undersiden.

Som oftest (ar VI ned a( det, der hedder beter Ship Canal, som I modsætning lil nodens hoved løb Ikke har helt
sA kraftig slrøm Clg færre opdæmninger Ti\gengæld skal man så et par gange ned at ligge j båden for al komme
under broer, og efter de første 2 km skal man slæbt sin båd fo:bl en sluse lor al komme ud på at I.an~t !.ge stykke. hvor man for alvor kan g,å ril den Al denne bæren omkring med bådene og op over hovedet og på og af med
skoene er JO Ikke noget, VI inriggcr-roere rigtig kender lil. Ogjeg kvier mig lidt, hver gang jeg Lænker p~ al den
gode slyrctid, man går glip af på s.ådan en tur. Når førsl jeg sidder i båden. går det dog meget god!. Teknikken er
j o j bund og grund den sam me, å ren ska I i og åren s kai op og båden ska l Iigge i ba luncc. Som M ichaei R e mod
ville have udtrykt del· "H vor S vær1 kan det være!"
Som antydcI ovenror har Exeler hele IO roklubber En univcrslleLSklub og en lokal. Jeg undersøgte begge klubber, og selvom unlversiletets klub visl har lidi flere ressourcer og bedre maleriel, var I~nken om at sidde I b~d
med en samling rn isende Icenagcrpiger (engelske sluderende er rel unge, når de starter på univers; lel et) i el helt
~r bare for ulidcJi~ - mine IO køkkenkammerater - Mike og lan - kan ikke hel! følge mig i den vurdering
Exeler RO\\.'lng C lub er i forhold IiI DSR en li He klub. Der er Ik ke de store facillttler at gøre godt med. l3åde
cirkeltræning og vægllræning er derfor henlagt til andre lokalIleter i byen, mens ergemetertræning foregår i
klubbens tre Concept J) ergometre (to rel rådne gamle og et nyl), der er pl/lcerCl på en hems i bAdhallen med
adgang via en hønsestige. Det sker o~å. at vi laver slyrketræning I bådhallen. Så bliver der rullet cl stykke
gammett (rel ulrekkert) gulvtæppe ud p.å betongulvet. Vi skulte jO't10dig blive for kolde! Det hele er all.~å meget
sparLJnsk og gammelt, men det aiho\der ikke klubbens medlemmer fnr al udvise en voldsom aktiVitet og træ-
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Kcbenhavn den 6. Oklohel 1991\

Forslag til OSR's bc.,, ~yr<!lsc vedr. materielvedligeholdelse

G( cv Igl t ilhage vendende problem er båd ved I i geho Ide Ise
Maleric!udvaJgcl har (oreSI(\et en grundi!; gennemgang ti ralle k lubbens blide (med undt<lgclse
dem, der er UdSltllionercdc) og en del personer har været på kUl sus hos Jør~en Andersen i

"r

vedligeholJclse og reparation PIllrlCn er. al de der har været på kursus samt andre der el
kompetente. hver skal h<lVC ansvaret for en båd. Di:>se "b~d formænd" skal skarre sig el hold. som
hnn / hlln kan rn Lil al hjælpe sig, med al udføre de opgaver som materieludvalgel hal bcdoml er
n(1dvendigc ~l I\d(orc p~ den p;jgældende båd. Heldir;vis er der ell del, der har mc Idl sig lil ill l"l:'.c
Jørgen Andersens kursus, S:1 staben ;:lI båd formænd er rimelig Problemet er mcdh.iælperne! l!

Det er besllllleL al alle kaniner og styrmandsaspiranter bliver pålagt <li delta~e I
vedllgeholdelse.~al De.idet. Desværre er antallet af kaniner i ur t.kkc overvældende og det kan
konsl<Jleres, (II en del ::lf kaninerne ønsker udmeldelse Derlor komrner vi I il ilt rn;)n~le arbclclsk ra 11 i
forb IC1JC Ise med bile Iklargønng og ved lige ho lue Ise; løbel ~ rden kommende vinler
M"r1 kan med rimelighed sige, al de der vil nyde må ogs~ yde. Desværre kniber det i prahis meget
med IT! rncll1cnlnlCrne lil det sidste.
Tv! il (or<;lag grlr pH. at man sætter den årlige, meget populære, lur rrll-Ijelmsii som gulerod. Med
alldrc ord de der villil HjelmsO Inå gøre nogct for al komrne med Denne indsals kunne bc~(il i ,ti
<ltljene en slilg~ ilfbeldspllgr, besr<iende a f24 timers \,led ligeholdels.csar bc)dc Delle SV(ltCI Id l re hele
Mbcjd~dage I khloben om ~ret, hvi Iket
"iges al være overkommeligt
~lIc_
DClle (orsIJg. skIlIIe ik~e udelukke nogen fr;a at komme med Id Hjc111lS0. da del skulle være Inuligl
lor ;)llc, ilt lægge 24 Mbc:jdslimer i klubben om ~ret. Pil den måde burde del være I\\uligr. al G\
~cnnemf(lrl del nødvendige ved I igeholdelsesarbejde i løbet ilfvil\leren
l Jill id{!c Ibarr k~lI\ jeg i k ke se nog le pro blemer med denne ordn i 11& i fo rho Id t il k lu hbcns ved! ægl Cl.
tin l licl mSOluren ik~e er et egeIlt lig! DS R-arrangement, men en (lir, der er arr:lneerc[ (\ (Mogel\~
J !(llll Illed nere. so m pr iVl\1 personer.

ma

Med venlig

~

hiL~en

J'//I/j( /r

fl(~

Ocncdlcle Rrohnl. Materidudvnlgcl

ror

Uddanne1st Sygepkjt r >~e , lnen jeg arbtJder i OJtb\l~kel som konSulenl 0l:: rådg,veT , As!ma - og AJ.
lergiforbundel
F'd lid: I fritiden kore .

J~G

p:.

IOOlorcy kel. drikker kaffe med verlinder. S!r i biob'T,,(en e ller Ia:ser e n

boS·
~il le Jeg nok dyrke dU3lhlon, og Ilerudover v,ue Jes
rIOk have el mere ~lIITlcrepræcel arbcjrle og mhke endIla have IIJbcjdcl lidi i udlandc!. 0t si " ille jeg
r~låsh o gså have hdf! nog le born,

ih all vi lle du lav" hvi., du ikke roedr : Spomhgl

Ro, 0l r is Iii DS H: : DSR er en klub, de, virke lig slOtter roer~ i lykl og lyndt. Del er en
mo:d milnge gode IOkll1T\1fl( ral er. Der er gode Irænlllgs(acil,lele r o g gode blide
"[ II gengæld
jeg sk al hge
al ro,

s~ ne ~

tlll5k ~

klub

)Cg, al ~Iubbr:n er fnr slor og der er for Stor uds kift ning. Vlan er lor anonym Men
al sige, al de r.oldcr rtOgle "'lrke lig gode feSler . del var falclisk derfo r jeg lxgyndl~

.....................

Mw de nne afslutt ende k ~,nme nlar kan VI s.~ lede~ konk ludcle, al DSR -S gode
fe i, 31 klubbcn sent.e 1lr r>Ogk: gode: fC5ultlller

fe~lef

fakl isk kan

Le ne Ollskes Ilermed he ld og ly kke mod Ol, SydfICy.

Lene Skov Andersson (lhJ, her med makkeren Amw Helleberg
(/010 : Melie Bachel)
12

~ocljl

re~ulle ·

Stafetten hos kaproer Lene Skov Andersson
Lene Skov Andersson har roet eliteroning i en lang arrække og er el1. af de fa elitekaproere i DSR, som
er "ægte". }-Jun har nemlig lige fra starten på sin ro karriere været medlem af DSR. Indeværende sæson
sta["(ede hun med at vinde DM og VM i ergometerroning og har siden - sammen med makkeren A~a
Helleberg J letvæglsdobbehsculler - vundet den samlede World Cup med IO sejre og en andenplads.

Til VM blev det Id en femteplads i verdens konkurrencernæssIgt hårdeste bjdtype for lelvæglsdamer.
Dobbeltsculleren er den eneste bådtype, letvægtsdamer har mulighed for at ro til OL, og konkurrencen
er derror også derefter. Lene har omend hfud konkurrence rormået de sldsle fire sæ~oner at fasttømre
sig I il et af sæderne! dobbeltsculleren. og lIllet som helst tyder på, at situattonen skulle ændre sig de
næste to ar fi"em mod OL i Sydney {ir 2000.
Men lad os høre, hvad Lene svarer på de obligatoriske stafetspørgsmal:

Navn" Lene Skov Andersson

Sko nr.' 38

Født: 1717 1968

Bryst/talj e/h ofte: 92/50/90

Højde: 1.7\ m

Stjernetegn: Krebs

Vægt" 59 kg

Hobby: Vild og voldsom sex

Vndllngsdyr: Tiger

y ndlingsfarve: Det ved jeg ikke - øhh. i hvilken sammenhæng?
F,eks., hvilken farve skal Jakobs underbukser helst have?: Nåh OK, på den måde - så er det sort!
Ynd lin gsm usik: Forskelligt. men skal jeg vælge, bliver det George Michael.
Liv ret: Fiske frikadeller.

Sponsidof: Lin ford ChflStie, han er s.:1 (lot.

Rom æssig bl:lggl"u nd: Jeg startede: med imiggerroni ng i DS R i 1989 J '90 startede jc:g med kapron irlg
og i .92 var jeg t il V M for første gang.
Medaljcstlltjstik (vigtigste): VM-sølv iletvægtdobbeltsculler '95 og '97, VM-guld i ergometerrontng
'97 og '98.

M.ål og ambitioner: OL-guld i Sydney år 2000.

Værste rooplc\'else: OL S.-pladsen j Atlanta '96 Det var hArd! psykisk aldrig at vide om ens makker
var klar ct\er sin skade. og så var resultatet en skuffelse efter VM-sølvet året før samt elt.er at have
raget el halv ar fri Ira arbejde,
Bedste rooplevclse: Begge VM-sølvmedaljer var fanlast iske oplevelser, men sejren i del sids-te World
Cup løb i Luzern i ar var virkelig en succesoplevelse Det er bare redt al ligge foran hele vejen og lil
sidst se, al de andre bare ikke kan hente en.
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Forslaget om Hjelmsjo er vedtaget!
Bestyrelsen har tilsluttet sig Benedicte Broluns forslag (se modståel1de side) om, at alle, som ønsker at
konune med på Hjelmsjo i 1999. skal yde 24 timers vedligeholdelsesarbejde.
I november og januar bliver der afholdt i alt 5 slibedage for (ex-)kaniner mv. Disse søndage er fyldt
op, men fon vivi ikke, der bliver andre muligheder.
Der er i meget høj grad behov for folk, der kan arbejde selvstændigt, så det vil være ret ideelt, hvis
nogle deltager i et materielkursus og herefter påtager sig en lille opgave. Der bliver afholdt materielkurser i Januar og evI. februar. Se herom i artiJden nedenfor.
[)er vil også blive lavet opslag om diverse vedligeholdelsessøndage i februM og maris, hvor man vil
kunne melde sig som medhjælper til en opgave. Hold øje med opslagstavlen i slyngelstuen og meddelelse i bladet.
Søren L(l}'yen. materielforvalter

Bådebygger Jørgen Andersen øser af sin viden
Jørgen Andersen er formemlig den bådebygger. der ved mest om inriggere. Det er ham, som har bygget Gudmund og Hul
Som det sidste nye har Jørgen indvilget i at vejlede Kim i at bygge både. Det er en kæmpe (og meget
tiltrængt) vitaminindsprøjtning til vores bådbygningsprojekt.
Del er også Jørgen, som underviser på vores materielkurser. Her har du mulighed for al lære om hvordan vores materiel fUngerer og hvordan man vedligeholder det. Kursel er oplagt for alle, som inleresserer sig for de både. vi ror i om sonuneren. Heni! komm.er. al de, som ønsker at deltage i bådvedligeholdelsen (fx dem. som vil med på Hjelmsjo), får mulighed for al udføre nogle af de mere spændende
opgaver i stedet for blot al slibe.
Der vil blive lavelopslag om materielkurser i januar og evt. februar. Hold øje med opslagstavlen i
slyngelSluen samt i bladet.

Søren Larsen, maleriel(orva/ler
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Orienteringssektionen
Oril'nl~rins~klionens

klubmesterskabcr 1998 aEvik ledes

"ed et \øl;> d 18 ok tober i Grib Skov Nord
Resultatl isten ble .. '

INr.
'I

[2 )

14
5

ITld

Nav n
Hel ge Nielsen
Ronald Clausen
Torben Møller
Kim C lau sen

7
18

Johan F~endahl
Ole Sigmund
Pou l N issen
C hri stian C lausen

~_

finn Game!

6

59.13
1.07.43
1.07 58
1. 08 .09
1.11.00
1.1 3.11
133 .27
1.34.12
2.17.59

I

I
I

KlubmeSl(' bicl.' således Htlgt Mtlse".

Vi ønSker ti ll ykk e med mc-$ tcrskabct

Orienteringsløb 1998
Dal0
19. J J
10./1
--

ISko,",
RavnshoJI

Arraoeer
*** DSR *"'*

= navrrsho/t

*** DSR ......

Løbstype
Gåsehus

JulekifPU-f

Tilmelding:
G~husløb:

Modelldspunlll SondagmtllCmlOog 12
C~, 3 lun, S km og 8 km

3 baner på

Ovrige løb:

Johan Frydcndahl

lif. J8 176252 (arb)

Engballen 27
(14 dage før) 28JI) Virum

4585 86 O~ (priv)

l

Julehyggedag
Der alhold es jule hygsedag med glAgg, æblesk iver og mu lighed f M at k lippe og

k l i .~tre

juleynt

sondag d. 6. december

kj.

16

Pris 25 kr. for gl"gg, :r:bleskiver og materialer til
pynt Billet købes i baren.
Medbt ing .<>d \' saks og limSlift.

Hvor kommer dia energi fn?
Danm;uks størst e 0i bIl hffllc 00 .... 1& I sporescmrring finder du hos WullT Trat,l,,,S
Vi fod13rtdlc, alle de l end tc mErker .... 'lNNE RG y . 'hShFi"e, E"lran. u:pp m og Ma>c .m
Vi ~! alt indenfor energiUrik, gel og cnc,s;l'!IIrer
Rmg for prkli$tc os bestIlling elkr sc: vores h,ICmmutdc

www.wulfftrading.com
WulffTrading - Kongestien 34 - 2830 Virum - lif/f.. 45 83 7589 1

,
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