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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr pa
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret vil blive op·
krævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr. pr. kvartal.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1 . 1/4. 1/7 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500
3466 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen) . Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævninyskortene 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 Y, - 1 års kontingent og reslancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

4 - 2 -2000

Filmaften og fredags bar (kl. 20)

6-2-2000

Kajakvedligeboldelse (kl. 10)

20 - 2 - 2000

Kajakvedligeboldelse (kJ. 10)

26 - 2 - 2000

Klubmesterskab i roergometer

26 - 2 - 2000

Blåt øje

3 - 3 - 2000

Generalforsamling i DSR's Venner

IO - 3 -2000

Filmaften og fredagsbar (kJ. 20)

19 - 3- 2000

Kajakvedligeboldelse (kl. 10)

24 - 3 - 2000

Lak og læder

26 - 3 - 2000

Standerhejsning (kJ. Il)

8 - 4 - 2000

Strategidag for bestyrelsen

6 - 5 - 2000

Introfest

17 - 6 - 2000

Fødselsdagsfest

26 - 8 - 2000

Kanindåb

30 - 9 - 2000

Høstfest

29 - IO - 2000

Standerstrygning

]7 - 11 - 2000

Generalforsamling

9 - 12 - 2000

Julefrokost

Som det kan ses af aktivitetsoversigten, er størstedelen af årets faste begivenheder allerede
fastlagt i kalenderen. Så skynd dig at gribe din lommekalender og noter datoerne.

Nyt fra bestyrelsen
o

På bestyrelsesmødet d. 7. 12. supplerede den nyvalgte bestyrelse sig med følgende medlemmer: Lars B. Kristensen, motion + chef og Susanne Agersnap, køgemester. Desuden
indsuppJeredes Paul Briiniche-Olsen.
O Bestyrelsen har nedsat en gruppe bestående af Mogens Haut, Paul Brtiniche og Morten
Runge, der skal komme med forslag til indretning af toiletterne på I. sal. Samtidig har bestyrelsen incgivet ansøgninger om økonomisk støtte til ombygningen hos to fonde.
O Bådbygger Kim Poulsen skal bygge 3 både på skaller fra Grejsdal. En af disse skal udbydes til salg på DFfR's generalforsamling d. 11.-12. marts. Hvis båden sælges, skal Kim arbejde videre med nybygninger, mens Richard tager sig af reparationer. Hvis båden ikke
sælges, skal en ny beslutning tages vedrørende fortsat nybygning på DSR's bådværft.

Ej blåt til lyst
BLÅT ØJE FEST 26.2.2000 KL. 19:00

J

Så er det atter tid til cement og kanonkugler - solidt dansk landkøkken, når det er bedst, og et
brag af en fest'
Adgangskrav:
Billet til kr. 99,95 (billigt!)
Medlemskab af Styrmandslauget
Vær iklædt noget blåt
- og medbring blåt humør'
Se i øvrigt opslagstavlen i Slyngelstuen for tilmelding m.m.

t
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Film og flirt
Savner du lyden fra spolefilmen på en stumfilm og sprøde popcorn?
Så kom i roklubben fredag den 4. februar og fredag den IO. marts kl.
20.00, hvor dørene åbnes til danske kOr1filmklassikere, og efterfølgende
fredags bar.
Pris 35 ,-kr. inklusiv popcorn. Entre betales ved indgangen.
Med venlig hilsenJKind regards
Motionsudvalget

P.S. Følg med på opslagstavlen for nærmere oplysninger om
filmforevisningeme.

Redegørelse for Ve' s forlis
Den 9. oktober 1999 forliste vores 4-årers inrigger Ve med det resultat, at båden blev slået til
vrag og ikke kan genopbygges.
Hændelsesforløbet den pågældende dag var følgende:
Der var arrangeret en kanaltur med frokost for medlemmer med over IO års anciennitet i lighed med tidligere år.
Ved afgangen fra Svanemøllen ved IO-tiden afgik to 4-årers inriggere, Gudmund under ledelse
af Herbert Marcus og Ve under ledelse af Niels Fredsted.
Vejrudsigten lød på "til tider regn og frisk, stedvis hård vind fra V og NV".
Turen ind forløb godt i smukt vejr og uden vind af betydning. Over middag blæste det op, men
begge styrmænd vurderede, at det var fuldt forsvarligt at ro hjem.
Ved OpfYldningen var der kraftig sø, og vinden var drejet mere mod nord end forudsagt. Marcus med Gudmund valgte at fortsætte og gennemførte turen uden nævneværdige problemer,
mens Fredsted med Ve, efter at have taget en del vand indenbords, valgte at vende om og ro
tilbage til lystbådehavnen ved Langelinie.
Under vendingen blev Ve ramt af en forkert sø og bordfYldt. Besætningen havde på dette tidspunkt intet andet valg end at søge land. Kysten på det pågældende sted er en lang stensætning
uden landgangsmuligheder, hvorfor båden måtte opgives for at redde besætningen i land. Til
alt he ld skete der ingen personskade.
Efter forliset blev de relevante myndigheder og personer infonneret på korrekt vis.
Bestyrelsen har vurderet hændelsesforløbet ud fra skriftlige beretninger fra begge styrmænd og
besluttet kraftigt at indskærpe Niels Fredsted styrmandens ansvar for løbende at vurdere savel
materiel, vejrlig som mandskabets formåen med det formål fremover at undgå lignende situationer. Det blev besluttet ikke at foretage frakendelser af rettigheder e ller at kræve økonomisk
erstatning fra mandskabet.
Det er klart, at hændelsen giver anledning til videre overvejelser i bestyrelsen. Efter udbygningen af Nordhavnsområdet har vi fået en meget lang åben kyststrækning uden landgangsmuligheder, hvilket i fremtiden kan give anledning til farlige situationer.
Der er derfor igangsat et arbejde omkring eventuelle reglementsændringer, der kan forsøge at
forebygge lignende hændelser i fremtiden. Vi har i skrivende stund ingen færdige svar, men
forventer at melde ud i løbet afvinterenlforåret.
For egen regning vil jeg kraftigt henstille til klubbens styrmænd, at de fremover er meget opmærksomme på de vejrmæssige forhold og på mandskabets sammensætning og formåen, når
de tager pil tur ti I København s Havn.
Tab af materiel skulle vi gerne undgå fremover, men endnu vigtigere er det, at der ikke sker
skader på eller tab af medlemmer.

Henning

P.S.
Styrmændenes redegørelse for hændelsesforløbet er opslået på klubbens opslagstavler.

Generalforsamling 1999

DSR

As

1999, den 19. november kl. 20:00, afholdtes ordinær generalforsamling i DSR.

Formanden, Henning Rasmussen, bød velkommen.
Til dirigent valgtes Dan Nielsen og til sekretær Niels W Fredsled.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
lovenes §§ 8 og 9 og erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
l. Aflæggelse af beretning:
Formanden henviste indledningsvis til beretningerne fra ham selv og de forskellige
rochefer, der var bragt i DSR 's klubblad. Formanden sUflplerede beretning med enkelte
bemærkninger.
Medlemstallet lå nogenlunde konstant pa ca. 1000 aktive. Reelt var alle tusinde heldigvis
ikh aktive i den forstand, at der var en del, der udnyttede klub og materiel i gunske ringe
omfang.
Aktiviteterne var steget både på vandet og i vintersæsonen.
Under omtalen af økonomien kom formanden ind på de faldende offentlige tilskud, der
måtte forventes i årene fremover. Tidligere havde fordelingen vel groft sagt været, at ca.
1/3 af indtægterne kom fra kontingenterne, 1/3 fra Ree's legat og 1/3 i kommunale tilskud .
Dette måtte forventes ændret, således at kontingenterne måtte bære en større del.
Formanden rettede en særlig tak til bestyrelsen for Ree's legat.
Formanden omtalte den 4-årers inrigger, der var leveret fra klubbens eget værft . Der havde
været udpræget tilfredshed med båden. Imidlertid kunne bådebygning fra klubbens eget
værft ikke fremover foregå på denne måde grundet økonomien. På den anden side var det
vanskeligt at skaffe både p.g.a. mangel på bådeværfter. DSR skulle etter den nuværende
bestyrelses mening stadig bygge både, men muligvis sammen med andre. For øjeblikket var
DSR's badværft i gang med at bygge en båd efter et andet koncept. idet man byggede den
over en skal.
Klubben havde i efteråret mistet en båd "VE" Bestyrelsen behandlede sagen og havde fra
bådeholdet modtaget en indberetning. Foreløbig afventede man svar fra den ansvarlige
styrmands forsikringsselskab Når dette spørgsmål var afklaret, ville man fra bestyrelsens
side overveje, hvilke konsekvenser forliset skulle have.
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Endelig oplyste formanden, at det - såfremt han blev genvalgt - ville være hans sidste
sæson som formand. Han havde gjort op med sig selv, at tiden nu var inde til ændringer.
Bestyrelsen vil derfor indsupplere Poul Briinmcke Olsen, der ville være bestyrelsens
kandidat til formandsposten næste år. En indsupplering af ham på nuværende tidspunkt
ville give en mere glidende overgang.
Bestyrelsen havde besluttet at uddele sejrsmasten til Søren Aasmul. Sejrsmasten blev givet
som påskønnelse af hans store arbejde som kaproningschef.
Et enkelt medlem ønskede at kommentere formandens beretning. Det var medlemmets
opfattelse, at der i de 8 år, han havde været medlem, var blevet en stadig større afstand
mellem bestyrelsen og de "menige" medlemmer. Han mente måske ikke, at det ville
formindske afstanden, at bestyrelsen allerede nu tilkendegav, hvem man indstillede som
formand næste år.

Henning Rasmussen svarede, at bestyrelsen opfordrede til, at man kørte kandidater
stilling. Bestyrelsens indsupplering af et formandsemne var netop et sådant tiltag.

I

Da ikke andre ønskede ordet, erklærede dirigenten formandens beretning for godkendt.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det følgende

år:
Kassereren, Johan Frydendahl, gennemgik regnskabet. Kassereren havde sørget for, at
gennemgangen blev illustreret på fortræffelig vis. Indtægterne havde været faldende,
særligt som følge af, at der ikke i år havde været lige så store udgifter til motionsrum som i
det foregående år, hvor Ree's legat havde erlagt et ekstra stort tilskud til motionsrummet.
For første gang var det lykkedes at IT! køkkenet til at give overskud.
Under en kort gennemgang af budgettet, gjorde kassereren opmærksom på, at dette alene
balancerede med et overskud på kr. 1.000,00.
Bestyrelsen foreslog kontingentet forhøjet med kr. 10,00 månedligt, dvs. til kr. 160,00
månedligt eller kr. 1.920,00 årligt. Der var spørgsmål fra forsamlingen vedrørende eventuel
kontingentnedsættelse. f-.eks. for studerende. Kassereren henledte opmærksomheden på, at
bestyrelsen i særlige tilfælde kunne bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent.
Fra et medlem blev foreslået, at kontingentet blev forhøjet med kr. 20,00 månedligt, særligt
med henvisning til budgettets yderst beskedne overskud.

Efter skriftlig afstenming blev bestyrelsens forslag vedtaget med et flertal med en overvægt
på 4 stemmer.
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var vedtaget og regnskabet
godkendt.
3. Valg af formand:

Henning Rasmussen blev genvalgt.
4. Valg af kasserer:

Johan Frydendah/ blev genvalgt.
5. Valg af sekretær:
Dirigenten oplyste, at der var to kandidater. Den nuværende materielforvalter, Søren
Larsen, opstillede. Endvidere opstillede Dorte Bartels.
De to kandidater præsenterede sig. De redegjorde i korte træk for deres visioner fer
sekretærposten.
Efter skriftlig afstenming blev Dorte Bartels valgt.
6. Valg af materielforvalter:

Lars Haut blev nyvalgt.
7. Valg afkaproningschef:

Søren Aasmul blev genvalgt.
8. Valg af instruktionsrochef:

,"'forten Runge Poulsen blev genvalgt.
9. Valg afmotionsrochef:

Steen Knudsen blev nyvalgt.
IO. Valg af langtursroehef:

Jens Reimer blev genvalgt.

Il. Valg afkajalaochef:

Peter Viuf Johansen blev nyvalgt.
12. Valg afhusforvalter:
Mogen Hau( blev genvalgt.
13. Valg af to revisorer:

Palle Rørsgaard og Carl-Helge Juul Petersen genvalgtes.
[4 . Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Raspart:
Bestyrelsen blev valgt.

: S S<:::r1ige forslag:
Dirigenten konstaterede, at der ingen forslag var indkommet.
tG. Eventuelt:
Ingen ønskede ordet under dette punkt.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet ca. k\. 22.45.

Dirigent

Epokernes nytårsfest i DSR
Vi blev modtaget med klassisk klavennusik spillet af August. Alle damerne var meget flot
festklædte i fantasifulde kjoler og håropsætninger i sølv samt fjerboaer, der svøbte sig om
kroppen. Herrerne var klassisk klædt i stilfulde smokings. Generelt var påklædningen langt fra
det ellers så velkendte svedundertøj.
Festen startede med, at Rikke ønskede os velkommen og Kurt tændte op i "pejsen". Den gode
sterrming fortsatte ved de små intime borde, der var pyntet med nypressede duge, nervøst sølvfarvet velour, personlige bordkort, kunstneriske menukort, hjemmelavet pynt, bordbomber,
stjernekastere og flotte kandelabre.
Middagen var et sandt kulinarisk overllødighedshorn, udført af de fineste franske kokke og
blev præsenteret med ægte fransk accent. Nogle spiste så meget af forretten og hovedretten, at
desserten måtte forblive bordpynt.
Mellem retterne dukkede den epokegørende DSR-slagsang frem, uden at nogen frivilligt ville
lægge navn til, på trods at: at præmien var champagne. Sangen skulle visse steder synges ri gtig
hurtigt for at nå hele teksten igennem, inden melodien sluttede. Rikke var dog vedholdende
med hensyn til at få atleveret præmien, som gik til Susanne, Trine og Ole.
Senere blev der sunget mere velkendte sange, hvor hvert bord rejste s ig op og skrålede til andres "fornøjelse" . Enkelte borde lavede papir flyvere af fe stsangene og indlagde peanuts som
ammunition og bombarderede baren med flyverne.
Som noget nyt blev de fleste borde efter middagen flyttet væk fra salen og så var årtusindets
største dansegulv klar til at blive erobret.
Mange dansede og andre hyggede sig i de bløde stole på verandaen og slyngelsstuen, køkken
mv.
Klokken 24.00 indtrådte et mindre år-2000-problem, da det var svært at komme frem til den
ellers velfungerende bar, der var dobbelt så lang som sædvanlig og pyntet med sort nervøst
velour opsat med store sølvsløjfer.
Under hele festen var det hver time muligt at bestille en ny epokedrink. Den sidste drink blev
opkaldt efter en kendt amerikaner og kunne nydes sammen med en stor cigar.
I rigtig amerikansk stil var der balloner i loftet - 2000 i alt - og klokken 24.00 knaldede allesammen og et megastort fyrværkeri fulgte efter, uanset hvor man vendte sig hen.
Som en rigtig nytårsaften var der lil champagnen rigtig lækker hjemm ebagt kransekage, som
J ytte havde kreeret.
Diskoteket spill ede suverænt dansemusik, men rygterne fortæller også, at festudvalget holdt
DJ'en i stram snor for al undgå for meget techno. Der var ekstra store effekter - farvede spotlights som tyldte hele endevæggen, og så meget røg på dansegulvet, at de dansende (u)frivilligt
tik byttet partner.
Festen fusede langsomt ud ved sex-tiden, da musikken stoppede brat.
Festen tåler absolut gentagelse - og vi håber ikke, at vi skal vente 1000 år før næste brag af en
fest.
2000-tak til festudvalget - Anitta, Karsten Annika, Kurt, Charlotte, Jokum, Rikke og Pia - for
den overdådige fest.

Michael. Peder og Jeanelle
IO

Med delllle billcdsuilc \·il og:,å redaktlollcll sige fe:,ludvalgd tak for et
exceptiollclt godt nytårsarrallgcrncllt

DeJestklædte gæster IYllede andægtigt til Hendes Majestæt Dronningens nytårstale

\...

.

(

... De smukt pyntede borde og de lækre retter bidrog til at gøre nytårsaften 1999

.. ,,_.

...)

.

til en uforglemmelig oplevelse Jor deltagerne
II

En symfoni af 2000 bragende balloner ledsagede f esIdellagerne ind i del næsle mi/lennium

Hvorfor krybe. når man kan springe ind i del try årtusinde?
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Styrmandslaugets Årsberetning for 1999 -og lidt til
Nedenfølgende beretning var egentlig tiltænkt at skulle være givet på Styrmandslaugets generalforsamling, men generalforsamlingen blev på den mest tarvelige facon obstrueret under anførelse af navnlig d "herrer Niels Zangenberg og Gerd 'Faldskænn'.
I året som er gået har Styrmandslauget endnu engang vist sig som en forening, der ikke er bange for at gå nye veje og som i sin natur er grænsesøgende - og om nødvendigt grænseoverskridende.
Styrmandslauget indledte sæsonen med at afgive købstilbud på De Danske Spritfabrikker for at
sikre leverancen af snaps, og for at kunne garantere sine medlemmer den patologiske rus med
l-Ji roshima-effekt, som de ifølge vedtægterne har ret til. Uheldigvis blev tilbuddet overgået af
Pernod-gruppen, så hvis snapsen ved julefrokosten smagte af lakrids og frølår har I forklaringen n ..
For at forbedre kommunikationen mellem styrmandslauget og dets medlemmer gik lauget på
nettet med kæmpesucces og især chattjenesten med Kahytsjomfruen var utrolig populær. Ideen med at gå på nettet blev med vanlig uopfindsomhed efterfølgende overtaget af DSR.
Styrmandslauget har i årets løb undersøgt mulighederne af et samarbejde med BilletNet for at
gøre det endnu nemmere at deltage i Styrmandslaugets arrangementer. Men BilletNet er ikke
sikker på om deres system ville kunne klare presset, og den endelige løsning er derfor ikke
fundet endnu.
l ønsket om at forbedre den kulinariske oplevelse under julefrokosten har lauget i årets løb
prøvesmagt udbuddet på en række restauranter - naturligvis på medlemmernes regning. l ingen
af tilfældene har oplevelserne imidlertid kunne overgå de katastrofer, som med stor ubehjælpsomhed kreeres af medlemmerne, og som altid indeholder en livsudfordrende risiko for en
forbigående ' Jaeob Creutzfelt' eller en lammende salmonellaoplevelse.
Julefrokosten var et kæmpe hit, mange udtalte, at det var årets bedste julefrokost. Hver en detalje var på plads.
Godt nytår ønskes I alle af Styrmandslauget
Ole, Strit, Mette, Ole

Opråb!
En opsang til alle. - Husk du skal selv rydde op efter dig, nå r du har spist mad og/eller
drukket katTe. Det er ikke barvagtens pligt.
Hilsen fra kokkenet og baren.
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Weekend-tur til Stronhult
En fredag eftermiddag i november mødte vi op nede i kJubben med spændte forventninger. En
del af os havde aldrig været med på hyggetur i den svenske natur, og derfor var det lidt svært
at vide, hvor meget varmt tøj, jeg skulle medbringe - taskens størrelse satte ganske enkelt begrænsningen.
28 1/2 person (Hanne og Morten havde deres lille baby med) blev stablet i bilerne, og derefter
blev kursen sat mod Helsingør. På den korte overfart blev der indkøbt store mængder af chokolade og drikkevarer - ikke fordi det er billigt, men gammel vane er svær at la bugt med. Og
så afsted ad de svenske veje. Med en professionel stifinder som Hans i vores bil nåede vi sikkert og hurtigt frem, hvilket alle gjorde, nogle dog før andre.
Fredag aften blev spillet RISK introduceret. Michael Bøgh forklarede og forklarede alle de
indviklede regler, og det føltes som timer, inden vi kom i gang. Men lige inden vi hegyndte det
til tider timelange spil, tog Michael en rygepause og forlod rummet - kæmpe fejltagelse - de
resterende spillere vedtog, at kl. 23.30 skulle vi alle begynde at udrydde Michael og glemme
alt om vore egne missioner. Da vi først begyndte vor strategi, tog det ikke lang tid før spillet
var ovre. Det var aftenens højdepunkt at se Michaels mere og mere fortvivlede ansigtsudtryk,
efterhånden som hans hære blev udryddet.
Nu var det jo ikke en afslapningstur, så k!. 7.00 lørdag morgen blev alle vækket, og morgenmaden stod på bordet. Derefter var det på med vandrestøvlerne og afsted på en 5 km lang
sightseeing tur rundt i terrænet. Vi blev mødt af en utrolig not natur, skovbunden var dækket
af tyk grøn mos, og overalt lå der kæmpe klippesten, der fik det hele til at ligne et rigtigt troldelandskab. Røde, svenske træhuse hvor Emil fra Lønneberg hvert øjeblik kunne komme løbende rundt om hjørnet, ja vi fik alle genopfrisket Astrid Lindgrens mange fortællinger.
Og så var der kagepause, det var første gang på denne tur men absolut ikke sidste gang. Der
blev spist kage til den helt store guldmedalje .
Senere gik vi igen samme tur, men denne gang var vi delt op i hold og skulle løse diverse opgaver undervejs. En opgave var at lave en papirflyver der kunne flyve, og det kan være svært,
hvis der er for mange ingeniører på et hold. Rcsullatet af denne øvelse var rent faktisk 1/2
medlidenhedspoint. At kunne 29 navne, der alle begynder med T, er da fuldstændig vanvittigt,
men det var der faktisk et hold der kunne, og den er svær at slå.
Efter frokosten blev holdene sat til det meget omtalte O-løb, orienteringsløb, et kort løb på 6
km og et langt på IO km - her taler vi i fugleflugtslinie - men hvem løber nogensinde den lige
vej. En mark med meget nysgerrige tyre skulle passeres, og utallige havde meget tæt pigrrådskontakt, me.n der blev kæmpet og løbet. Det er en fordel at vende kortet rigtigt, da det
ellers kan gi' en temmelig lang omvej, som pigeholdet måtte sande. Mit hold opgav at finde
den sidste post, tiltrods for at den lå på toppen af den højeste bakke i området, men vi så aldrig
bakken for bare træer. Efter at Morten Runge og Kim var stødt ind i en fortvivlet Remod tor
tredje gang, samlede de ham op - nogle gange er det også lettere at tinde posterne, jo flere man
er. Det nåede at blive ret mørkt, inden det sidste hold med Remod nåede sikkert hjem uden
dog have at fundet den sidste post pga. mørket. Den eneste, der fandt alle posterne på det lange løb, var Hans, men her til skal også siges, at han havde lagt halvdelen af ruten. Lars K, Susanne, Britta og Birgitte Simonsen vandt det korte løb.
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Alle var rene og velduftende, da vi blev kaldt til gallamiddag, hvor Signe med medhjælpere
havde kokkereret en overdådig middag. Med sprudlende fyrværkeri blev aftenens kage båret
ind af de to stolte kokke, Niels og Michael. Stemningen var høj til trods for en udbredt træthed
hos de fleste, men vin og øl hjalp, som det plejer. på humøret, og det gjorde det også denne
aften. Spillene blev fundet frem, alliancer blev dannet, og der gik snart en summen af snakken
gennem lokalerne.
Søndag morgen, normalt en morgen hvor jeg sover længe, men næh nej, tidligt op og i løbetøjet endnu engang - de af os der ellers kunne gå, for kors hvor var jeg træt og øm i bener:e. Antallet af deltagere til stjerneløbet var skrumpet gevaldigt ind. Lars K. valgte at følge løbet Iiggende i sin sovepose ude i solen med varm kaffe og chokolade. Ingen dårlig ide ..... ....
Rengøringen af hytten gik uden de store problemer, alle havde deres opgaver, og ingen sprang
over, hvor gærdet er lavest. Hytten blev låst, og afsted det gik mod København. Vi var et kønt
syn på færgen , 21\ meget trætte, men tilfredse mennesker faldt om i sofaerne. En rigtig dejlig
og aktiv weekend-tur var forbi, og turen kan rent anbefales til alle næste år. At præcis denne
tur bliver overtegnet så hurtigt, er ikke en tilfældighed.

Finn Dahlslund og Birgitte Røddik

Glimt fra weekend/uren lil Slronhull - undervejs på vandreturen
lS

Lidt om Pia østergaard
Ved generalforsamlingen i 1999 fik Pia Abo østergaard Alligaloren. Derfor har vi fra redaktionens side valgt at bringe et lille interwiev med Pia.

Hvad er din fødselsdato
21.06. 1961

Hvor er dit fødested
Nr.Tranders- ved Aalborg.

Hvor er du opvokset
Området mellem Aalborg og Nibe. Flyttet lil København i 1988.

Hvornår blev du indmeldt i klubben
April 1992. Styrmand i 1993. Langlursstyrmand i 1996. Instuktør j 1998.
Hvad har du gjort for klubben
De sidste par ar har jeg været aktiv, både som instruktør og i materiel udvalget. Jeg har ikke
gjort mere for klubben, end jeg har haft lyst til.

Har du nogle projekter i klubbenfor den kommende sæson
DSR byder på mange muligheder, men det kræver, at man selv er aktiv for at få udbytte af
klubben, ellers drukner man i mængden. De først e par år var jeg ikke selv særlig aktiv, men
efter jeg begyndte at komme her regelmæssigt, også om vinteren, har jeg fået det som en tisk i
vandet.
Jeg vil fortsætte som styrmandsinstuktør og med arbejdet i materieludvalget. Derudover håber
jeg at det bliver muligt at komme på langture. Jeg har allerede tilmeldt mig en tur til Schwei z i
påsken. l juni regner jeg med at ro rundt om Als.
Desuden vil Lene Rohde og jeg arrangere nogle aftenroture med udgangspunkt fra andre roklubber.

Hvadforelager du diK i klubben. når du ikke "arbejder"
Snakker - det gør jeg også, når jeg arbejder.

Hvilke uddannnelse har du, og hvad heskæftiger du dig med
Jeg er uddannet som landinspektør og ansat ved det københavnske matrikelvæsen. Jeg be sk æ l~
tiger mig rrimært med fastlægge lse af ejendomsgrænsen, og udarbejdelse af alle de dokumenter, som fx er nødvendige for at opdele en ejendom i ejerlejligheder.
Derudover er jeg formand tex "Ansatte Landinspektørers Forening", og dermed også med i
bestyrelsen for "Den Danske Landinspektørforening", og "Akademikernes Cen tralorganisation". Især sidstnævnte kræver en del tid, særligt i perioder med overenskomstforhandlinger.
Hvilke fritidsaktiviteter har du udover i k/ubregi
Jeg har stadig abonnement til forestillingerne på Aalborg Teater og går også i biografen in dimellem. Den I O.februar rejser jeg ti I Zimbahwe/ Botswana sammen med Lene Rohde.
Derudover er jeg sølvsmed en gang om ugen i vinterperioden.

Red
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Hvordan holder
ung?

VI

gennemsnits-DSR-roeren evigt

Et debatoplæg om klubbem 'forgubning'
J lidt forsinket forlængelse af den korte, men dog eksisterende, debat på generalforsamlingen
fredag den 19. november 1999 vedrørende kontingent forhøjelse, kunne jeg godt tænke mig at
starte en diskussion om, hvordan vi skal afværge et yderligere fald i indtægterne til vores klub.
Alle er trods alt enige om, at det er indtægtssiden, der skal gøres noget ved i regnskabet, der er
ingen tvivl om, at vi ikke vil skære i aktiviteterne.
Som det blev fremhævet af både formand og kasserer, er den gennemsnitlige DSR ' er ved at
blive gammel. Den mest almindelige alder ved indmeldelse i klubben er sneget sig op på de
31 , og da den tekni ske definition på en ung roer - i kommunetilskuds-sammenhæng - er 25 år,
er det åbenbart for enhver, at DSR i stadigt mindre omfang ligger i målområdet for disse tilskud.
Dett.e kan tackles på mindst to måder. En måde er at acceptere, at den kommunale kilde tørrer
ud og finde andre måder at finansiere vores klub på. Dette er - som det præsenteredes på genera lforsamlingen - bestyrelsens udgangspunkt. Jeg synes imidlertid, at der findes et alternativ til
denne strategi. Hvorfo r diskuterer vi aldrig muligheden for at lokke lidt flere af de unge til at
melde sig ind i DSR, således at un ge roere fortsat og måske i stigende grad opfordres til at
bidrage til klublivet, og således at de tilskud, der klæber til dem, fortsat kan være med til at
fi nansi ere aktivitet for alle os gamle.
Det er jo ikke kun rent økonomisk, at klubben har glæde af unge roere. For det førte har unge
og studerende ofte tid på de tidspunkter, hvor almindelige mennesker går på arbejde. Som
Henni ng påpegede i sin beretning, er det tosset, at vi alle står på nakken af hinanden klokken
fe m, når klubhuset til andre tider ligger tomt hen. Studerende kan ofte selv bes temme, hvornår
tim erne ved læselampen skal aftjenes, og selvet stort optag af studerende vi Ile - når de først
var s luset igennem instruktionssystemet - ikke nødvendigvis gøre køerne længere ved roprotokolle n.
Den fr itid, som unge og studerende har noget mere af, har jeg desuden erfa ring for otie bliver
kastet i klubben . Både i form af træ ning, men så sandelig også i fonn af badved ligeholdelse,
fest - og fredagsbars-organisering samt engagement i andre vi gti ge aktiviteter. Det er ikke karrierestormerne i midttred iverne, der har tid til at sidde e ftenn iddag efte r eftennidd ag og kradse
iak og slibe nitter ned. Hermed ikke sagt, at der ikke er ældre me dlemmer, der lægger et
enormt stykk e arbejde I klubben. A f en kaninårgang er det dog ofte de yngre, der smider et par
timer ekstra i foretagendet - simpel t hen fordi de har tiden til det.
Ende lig komm er vi nok hel ler ikke uden om, at de unge lægger en pæ n klat a f deres Sti i ba ren
og hos Jytt e. Som Johan nok en gang gjorde opmærksom pil, er dette i Øvri gt stadi g er en væsentlig betin ge lse for, at Ree's legat fortsat overøser vores klub med mild e gaver
Hvord an kan vi så få fat i dem') Vi har set en del tilløb i fonn af metoden 'egen avl ' . Jeg mener imidl ertid , at denn e strategi har lidt for lange udsigter. hvis vi ønsker nogle af de ikketil sk udsmæssi ge sidegevinsterne inden for en overskuelig fremtid.
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Man kunne - som det også var oppe på generalforsamlingen - overveje, at lave et differentieret
kontingent. Rabat til unge, eller til studerende eller måske bare rabat i det første år. For godt
nok far man umådelig meget for pengene i DS R, men man er nødt til at være meldt ind, før
man opdager det, og 170 kr. om måneden er mange penge for en sport, man endnu ikke kender
noget til. En SU skal række langt - også til at holde afholdenheden fra døren. Og så kan det
godt være, at studerende boede i en skotøjsæske (hvis de var heldige) og delte en halv lys øl
om søndagen i visse medlemmers ungdom, men det er altså ikke et argument for, at unge i dag
gerne betaler flere hundrede kroner i rokontingent. Det er der for mange andre gode tilbud til.
En anden metode kunne være at hænge et spændende opslag eller lOop på de højere læreanstalter eJler på byens kollegier enten ved studiestart (betalende medlemmer over vinteren hvad siger du så Johan!) eller ved sæsonstart.

Jeg ved godt, at der er rigeligt interesserede kaniner, der møder op hvert år, ogjeg er på ingen
måde ude på at bortvise 'gamle' nye medlemmer. Vi kunne dog muligvis påvirke sammensætningen af dem, der møder op, således at de teknisk set 'unge' kommer til at udgøre en større
andel af det årlige optag. På denne måde tror jeg, at vi smertefrit kunne ændre aldersgennem·
snittet i nedadgående retning, og derved på helt legitim vis standse udviklingen i de faldende
tilskud.

Hilsen Karen Jensen

OK, vi gi'r op!
Vi er nogle stykker, der synes det kunne være skægt at ro 8'er Grand Prix til sommer fordi det
er fedt at sidde i båden og mærke fart, spænding, samarbejde etc. Samtidig er det en mulighed
for at ikke-kaproere kan prøve, hvad det vil sige at ro outrigger, fordi kaproere ikke må deltage
til sommer. For ikke at starte sommerens kaproninger i r .... af 4. division kan man hente point
hjem ved at deltage i Vinter 8'er Grand Prix'et som er annonceret i et tidligere nummer af
klubbladet. Det drejer sig om roning af bestemte distancer eller tidsrum i ergometer I gang om
måneden vinteren igennem. Der er ingen krav om at det skal være de samme roere der deltager
i vinter og sommer konkurrencen, så Vinter Grand Prix'et er lige så meget en dyst klubberne
imellem.
DSR har stillet et damehold ved de 2 første seancer og er blevet henholdsvis nr. l og 2. Men
det har tæret uhyggelig meget på kræfterne blot at samle 8 dameroere de to lørdage. Vi er gået
så langt som til at kaste os over en tilfældigt forbipasserende kajakroer, der heldigvis havde
modet til at tage en del af distancen! Det kan da ikke være rigtigt at en klub som DSR ikke kan
stille 8 damer til ergometerroning i klubbens eget træningslokale I gang om måneden! Vi burde kunne stille 3 damehold!
Til den 3. kaproning i weekenden 8.-9. januar var vi 3 dameroere, der var klar til at repræsentere DSR, så vi besluttede at give op. Den "entusiasme" der har mødt os kan kvæle ethvert initiativ.
Tak for kampen til dem der stillede op!

Mia Lilliendal Larsen og Pia Ølgaard Nielsen
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Og vi er mange, der menu
DSR har en sauna, der for mange afos fun gerer somJ e n. beh~ge li ~a fil lutnirig' pp · træniri~ Dn .Vi' 1
er imidlertid nogle stykker, som har diskuterer, DmJ ikke Yi måski!Jillnne ' trammcLCrn lilli! '
smule op på hygiejnen i saunaen.
I svømmehaller bliver saunaer spulet flere gange m: dage ~:f1l [\ de rudove r te Df ordBndåt:nl:D-,
gøringstur en gang om dagen. I DSR indgå saunaen ikke engang i dduum, der,gøres reollati ilcl
ansatte rengøringsfolk en gang om ugen. c.n deru btit'ver .spuleNlthængecu de hl kkimde all om 1
der I ige kommer en forbi og svinger en slange. Det er de rfunri kke underligr,ta tlclcrgod kann
lugte lidt stramt.

Vores første forslag er derfor, at saunaen kDnmaert iLa indgå i rengøringsplaneo f ookhililbcrul
på ligefod med de øvrige baderum.
Der udover kan vi også gøre en del for at hæve slandarden. sel Det hører s ig hvcrk. n. lili li t
barbere sig (eller ben) i cn sauna, ligesom al s lags prID!o,Hrykkl::o. skraben. ogandre Sommrfor
indgående undersøgelser af egen anatomi (lgså bør føre tages-i dct privaru um.

I mange svømmehaller er det derudover påki-æ vet, a man. s idder på sitJ hånd klæde\ nål1 ma n går
i sauna. l DSR er det derimod helt comme ifl ifau lltl6 iddd med s in bareunås i siru egen liUe
sved-sø, og at efterlade denne på bænken I l tlct næste..klokk Vle.rk.J, der k bmmor tforbl.l
Det skal hermed ikke antydes, at det udelukkende er m ænd,ldeck an bruge et k lmrus i saunatakt og tone. Kvinder har også deres uvan er. Gennemførte empjniskk studierviser <imidlortirlJ atl
kvindelige saunagæster som oftest sidder lå eN iiiformå letmedbragtthåndRhi:de : OlTh dtittle..er r
for at undgå at svede, hvor andre skal sidde, eln!r:tfoo ikk atls kulæ sidde..i andres '>5ved er lVCl
egentlig underordnet.
Saunaen er enfællessauna og vores andet lOrslag..er de rfur,ra vi a ll'ec
udviser Iidt større hensyn over for hinanden 0& vores forsk~ llli gf
grænser for, hvad vi synes, at det er nødveT\d1gt> at de le med hinanden I
i saunaen.
Vi glæder os til en hed Ar 20Q()-sæson i sa maenl'
Venlig hilsen
Brilla K, Mette C, Susanne M og Karen J

Om formandsposten
Generalforsamlingen i november var ganske velbesøgt. Over 120 medlemmer fandt vej til
Strandvænget en kold og blæsende november aften. Men da der er ca. 1000 medlemmer i DSR
betyder fremmødet, at mange medlemmer hverken deltog i den formelle generalforsamling
eller den svagt animerede generalforsamling i Styrmandslauget, som traditionen tro altid følger
den officielle generalforsamling. Et tema på generalforsamlingen var det kommende formandsskifte, som jeg gerne vil dvæle lidt ved. Henning annoncerede i novembernummeret af
bladet (nr. IO), at han efter J l år på posten ville trække sig tilbage næste år, dvs. i november
2000. Henning skrev også, at der var fundet et emne til ny tormand og at det var planen at indvælge vedkommende som et af de tre supplerende medlemmer af bestyrelsen, som bestyrelsen
ifølge lovene kan indsupplere. Den pågældende er undertegnede. På generalforsamlingen og
ved den løbende snak i klubben har der været en del kritik af denne fremgangsmåde, som er
blevet kaldt udemokratisk.
Henning besvarede kritikken rå generalforsamlingen, ved del s at understrege, at bestyrelsen
ifølge vedtægterne skal stille med kandidater til bestyrelsesposterne, dels at erfaringen viste, at
medlemmerne ikke stod i kø for at beklæde den ganske arbejdskrævende formandspost. Jeg er
meget enig i disse betragtninger, men vil som part i sagen gerne uddybe problemstillingen.
Der er ingen tvivl om, at generalforsamlingen i DSR er foreningens højeste myndighed, og at
det er generalforsamlingen i november 2000, der skal vælge den ny formand. I forbindelse
med det forestående formandsskifte er jeg af bestyrelsesmedlemmer blevet spurgt, om jeg ville
stille op som Hennings atløser, herunder om jeg ville være villigt til at lade mig indvælge som
supplerende medlem af bestyrelsen med henblik på at sikre en glidende overgang på formandsposten . Det har jeg svaret positivt på, ogjeg synes personligt og ved af egen erfaring at
sådanne parløb i forbindelse med "generationsskifte" kan være meget fornuftige. Dette ændrer
ikke ved, at det er general forsamlingen til næste år, som skal vælge den ny formand. Andre
kandidater skal være velkomne til at stille op til formand svalget. ogjeg kan garantere for, at
jeg ikke i en sådan situation vil søge at drage lordel aJ~ at jeg har været i "fonnandslære" i et
år.
['au/ Brulliche-O/sen
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Kajakinstruktion i 2000
Hvis du overvejer at starte på instruktionen i 2000, så se her!
På den ene side er der mange, der ønsker at få kajakinstruktion. På den anden side har vi et
begrænset antal aktive instruktører. Det betyder, at der kan gå adskillige år, fra man har meldt
sig ind i klubben, og til man kan komme på kajakinstruktion. Det er kajakudvalgets mål at
nedbringe ventetiden mest muligt. Hvis del skal lykkes, skal de, der melder sig til instruktion,
mene det alvorligt, og møde op - også når del ikke er vindstille og strålende sol. På den måde
undgår instruktørerne at spilde tiden.
Hvis du ønsker kajakinstruktion, så skal du holde dig orienteret om, hvad der står på opslagstavlen i Slyngelstuen. Der ophænges tilmeldingslister og delaUer om datoer m.m. Proceduren
er generelt som følger:

• r marts ophænges tilmeldingslister til

instruktion. Du skal skrive dig på med navn og med-

lemsnummer.
•

I april ophænges en liste med navne på de medlemmer, der er plads til på årets instruktion.
Pladserne fordeles efter medlemsnummer

•

I maj afholdes en teoriaften for de "heldige". Der er mødepligt til teoriaftenen. Denne aften
fordeles "pingvinerne" på et antal hold. Hvert hold tildeles en startdato. På startdatoen er
der_mødepligt, derefter indgår du i den almindelige frivillige instruktion, indtil du har opnået kajakret.Du skal have erhvervet kajakret senest den næst følgende sæson. D.v.s., at
hvis du starter i 2000, så skal du afslutte instruktionen senest i 200 l, ellers udgår du af instruktionen.

Overførsel af kajakret, når man er frigivet kajakroer fra en anden klub, sker på følgende måde.
•

Deltag i teoretisk styrmandskursus i DSR

•

Mød op til teoriaftenen i maj måned, og gør fra starten opmærksom på, at du ønsker at få
overført din kajakret

•

Laven aftale med en kajakinstruktør, om at ro en tur. Vær forberedt på at demonstrere entring afkajak. Hvis alt går vej, så får du overført din kajakret.

Med venlig hilsen
Kajaklldvafgef
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Kajakvedligehold
Alle med kajakroret indkaldes hermed til kajakvedligeholdelsesdag.
Alle der har roet i sæsonen 99, skal bruge min. 4 timer en af nedenstående dage til reparation
og vedligeholdelse af kajakker.

Tidspunkter
Søndag den 6. februar kI.IO,OO
Søndag den 20. februar kl 10.00
Søndag den 19. marts

kl 10,00

Arbejdet er obligatorisk, men gode undskyldninger kan måske accepteres,

Henvendelse:
Aksel Thiele
Michael S Jørgensen
Ole Sigmund

tI f.21651 085
tlf.35427526
ti f. .......... ..

e-mail.Aksel.Thiele.@carlsberg.com
e-mail.majbritt.jensen@mobilixnet.dk
e-mail .Sigmund@fam.dtu.dk

Billedaften
DSR's kulturudvalg indbyder til billedaften torsdag d. 17. februar kl. 20.
Denne aften vil Peter Viuf og Jens Reimer vise lysbilleder fra tre
ugers spændende vandretur i nepalesisk Himalaya.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Nærmere
oplysninger om arrangementet, herunder om tilmelding, finder du på
opslagstavlen.
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Gudn1und Schacks Mindefond
Bianca Carstensen hædret med legat
Ved den årlige uddeling af legater fra Gudmund Schac/cs Minde/ond, der finder sted i DSR
med deltagelse af en lang række honoratiores, tildelte fondens protektor, Hendes Kongelige
Højhed Prinsesse Benedikte, d. 25.11. 1999 et af årets tre legater på hver 20.000 kr. til Bianca
Carstensen, en af DSR's lovende kaproere. Bianca tildeltes legatet som påskønnelse af de gode resultater, hun i de sidste to år har opnået ved VM og ved World Cup-stævnerne og i forventning om fortsat store præstationer inden for rosporten.
Fra Gudmund Schacks Mindefond, der er oprettet til minde om DSR's mangeårige formand,
der døde i 1988, uddeles hvert år et legat til en person inden for henholdsvis rosporten, handicapidrætten og modstandskampen under Danmarks besættelse. Årets to øvrige legatmodtagere
var marathonkøreren i kørestolsræs Thomas Gerlach, der efter at være blevet nr. 5 ved EM i
september 1999 håber at kunne komme blandt medaljetagerne ved OL i Sydney, og Flemming
JlIncker, der fik legatet for sin store indsats i Danmarks frihedskamp. F!. Juneker var dog af
helbredsmæssige grunde forhindret i at deltage i legatuddelingen. I stedet modtog Ole Lippmann, det sidste nulevende medlem af Frihedsrådet, prisen på .1unckers vegne.
Da legaterne fra mindefonden første gang blev uddelt i 1990, uddeltes de således i 1999 for
IO. gang.
Dette blad bragte i oktober-udgaven en stafet-artikel om Bianca Carstensen, hvortil vi henviser
vedrørende en nærmere præsentation af Bianca.

LB

HKH Prinsesse Benedikte overrækker legale t til Bianca Carstensen
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Roning - historisk set
I et romersk digt, skrevet 22-19 f.Kr., berettes om en konkurrence mellem romerske krigsskibe,
hvor det gjaldt om at gøre modstanderne manøvreudygtige ved at stryge tæt op ad deres skibsside og brække deres årer. Mere lighed med vore dages regattaer havde middelalderens kaproning - den store mode i Venedig - hvor man roede stående i gondoler.
Rosport i idrætslig forstand stammer fra England. hvor den første virkelige kaproning afholdtes i 1715 , nemlig det professionelle scullerløb om "Doggetts Coat and the Badge" på Themsen. Dette race roes stadig i singlesculler. Den første universitetskaproning blev afholdt 1829
mellem Oxford og Cambridge, og denne match udkæmpes stadig hvert år på Themsen gennem
London på en bane over 6800 m fra Putney til Mortlake.
Rosporten blev organiseret j England omkring 1810 og blev efterhånden international.
I 1818 stiftedes verdens mest eksklusive roklub "Leander Rowing Club", der stadig er Englands førende kaproningsklub. Sporten nåede Danmark I 866, da den ældste danske roklub,
Kvik, blev grundlagt, da klubben fik overdraget den første danske kaproningsbåd - også med
navnet Kvik. Samme år stiftedes Kjøbenhavns Roklub. Samtlige danske roklubber blev 1887
sluttet sammen til Dansk Forening for Rosport (DFfR), som er det ældste specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund. 1 1892 stiftedes det internationale ro forbund Federation Internationale des Societes d'Aviron, FISA. Ved D1F's opgørelse over medlemstal 1999 bestod Dansk
Forening for Rosport af 131 klubber med 16.443 medlemmer.

Ovenstående oplysninger er/undet på Grethe Anælls' hjemmeside sportlex, hvor der findes
oplysninger om en masse sportsgrene.
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DSR-deltagelse i 8'er Grand Prix (vintertumering)
Også DSR 's veteranhold ligger fint placeret i vinterens ergometerkonkurrence.
Holdet er her skudt under træningen til januars konkurrence.

Fra venstre ses forrest: Søren Møller Christensen. Asbjørn Torp. Stig G. Rasmussen og Lars
Jacobsen. Bagest ses fra venstre: Johan Frydendahl, Bo Christensen, Bjarne Spanggaard og
Bernt Mogensen

Stillingen i ergometertumeringen er følgende:
Resultater i 3. runde:
Åben mix:

DSR nr. I,

Veteran mix:

DSR nr. 4

Samlet stilling i konkurrencen efter 3. runde:
Mix, sammenlagt:

Kvik nr. I, DSR nr. 2,

Damer, sammenlagt:

Kvik nr. I, DSR nr. 5 (DSR 's damer er udgået af konkurrencen)

Åben mix:

Sorø Roklub I nr. J, DSR nr. I

Åben damer:

Kvik II nr. I, DSR nr. 4

Veteran mix:

Roskilde nr. l. DSR nr. 3
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Idrættens nat - sikke en tur vi havde
Fra Skjold~ blad "Rosport " har vi fået lova/låne nedenstående morsomme artikel om en
kanal/ur
Den 27. august var vi nogle stykker, som deltog i kredsens fakkelroningsarrangement i torbindeise med idrættens nat i Københavns midtby.
Jeg selv var med i den ene 4-åres inrigger som deltog. Den aften havde j eg en kammerat på
besøg, som til daglig ror i Odense roklub - så nu skulle jegjo vise ham, hvordan vi ror i
Skjold, for han var med i båden som gæsteroer. Derudover bestod bådens mandskab af en enkelt reselVeroer ovre fra Gefion, samt to nye roere rra denne sæson (ki II inger).
Inde ved "Den lille Havrrue" fortøj rede vi båden ved B&W Roklubs ponton og fik monteret en
fakkel i flagstangshullet bagerst på båden.
Arrangøren tilrådede, at vi "pakkede" bådens agterende ind i sorte plasticposer - for som der
blev sagt: vi har erfaring for, at de kan dryppe en anelse!!
Det tør nok siges .. ... da vi havde roet ca. 300 meter med faklen tændt, så det mest af alt ud,
som om der var ild i hele bagenden på båden!!!! Faklen brændte, men ikke kun fra toppen og
nedad, men HELE faklen brændte og havde nær tændt ild i plasticposer og agterenden af båden, så vi måtte hurtigt "daske" faklen i vandet med en af årerne, inden vi turde ro videre. Vi
havde go' tid, så vi roede alle kanalerne rundt inklusiv Holmen , før vi gjorde holdt ved "fiskerkonen" - statuen inde ved AmagertolV. Det var en - nok lidt for spændende kanaltur, hvor
mørkets frembrud var passeret, lygterne på båden var tændt og en killing var styrmand! I
Vi undgik med nød og næppe adskillige STORE træpæle inde ved Holmen, en stor flydekran ,
som var parkeret lige præcis der, hvor vores båd havde valgt at styre hen, et par broer i kanalerne samt flere sejlskibe inkl. Bornholmsfærgen, som absolut ville lægge fra kaj, da vi var
oppe på siden af den. Lidt for spændende for undertegnede, som var ansvarlig styrmand i båden. Men alt gik godt på trods af mine spirende "grå hår" og et mindre hold i nakken, for jeg
både roede og gav styrekomrnandoerne.
Ved fiskerkonen indtog vi det medbragte mad og drikke og forsøgte os med endnu en res elVefakkel, vi havde med i båden. Den svage vind, der luftede inde i kanalerne, så ud til at behage
faklen bedre, og den brændte faktisk "næsten" normalt.
Det blev sent - og mørkt - inden turen gik hjemad til Skjold i Svanemøllen, og hjemturen foregik da heller ikke helt uden dramatik!!
For at få bedre udsyn havde personen, som sad styrmand, valgt at placere sig siddende MEGET højt i båden - ovenpå ryglænet af styrmandssædet. Da Sveriges-flyvebåden, som passerede os, rejste sine bølger efter sig, kunne de naturligvis ikke gå vores båd forbi. Dette resulterede i, at vores styrmand vist nok fik overbalance og faldt med enden ned i bådens bagagerum,
så hun strittede i vejret med både arme og ben. Der gik lang tid, før grinene havde lagt s ig i
vores båd!!!
Efter en kort stunds koncentration i båden skulle vores "reselVe-Gefionroer" tisse!!! Det mente
hun sagtens, hun kunne klare ud over siden af båden - Som hun sagde: "det plejer vi at gøre
ovre i Getion"I! Så det gjorde hun .. . pludselig hørte jeg et plask bag ved mig, og vores "ud
over siden-tisser" lå og pJaskede nede i Københavns havn. Det var dog kun enden og overkroppen, som var under vand, for fødderne sad i spænd inde i båden - under langremrnen. Det
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lykkedes mig at hive hende ombord igen, med de andre som kontravægte i båden. Derefter gik
det da også hjemad med et meget træt mandskab. Og som min kammerat fra Odense roklub
sagde bagefter: " Det er da nogle "specielle" roture I har her i Skjold" - det kunne jeg jo kun
give ham fuldstændig ret i.

Med venlig hilsen
Henrik Ibsen

Badmintontun1ering
Forud tor årets julefrokost havde klubbens medlemmer mulighed for at samle appetit til aftenens ædegilde, idet er i lighed med tidligere år afholdtes badmintontumering med deltagelse af
mange af klubbens ketchersvingende medlemmer. Efter nogle timers hårde og ofte jævnbyrdige kampe kunne følgende vindere kåres :
Jesper Therkildsen og Michael Jørgensen, vindere i herredouble, samt Michael Dietrich og
Majbritt Jensen, vindere i mixeddouble.
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Ori enteringssekti anen
Referat fra generalforsamlingen den 14/12-1999 kl. 20.00
Dirigent.
Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed.

Beretning.
Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 59. sæson. Første arrangement var et
fornøjeligt og velbesøgt julekispus arrangeret af forrige års vinderne. Det er en fin tradition, at
årets vindere arrangerer næste års Julekispus, så længe folk ikke opfatter det som en straf at
vinde.

Gåsehusløb. Både forårets og efterårets løb var pænt besøgte, ca. 20 deltagere til hvert af de
10 løb. Mikkel har som sædvanlig klaret vedligeholdelsen af huset, senest nyt gulv på toilettet.
Divisionsturnering. I samarbejde med KR og Maribo deltog vi atter i år i divisionsturneringen. l forårets løb blev vi nr. 2 ud af 6, og nr. 5 ud af 6 i efterårets løb. Næste års løb tinder sted den 4/6-2000 i Stenholt Vang og den 16/9-2000 i Slagelse Vest.
Åbne løb. I år nogle flere deltagere til disse løb, men vi ser gerne at endnu flere prøver at deltage i 'fremmede løb'
Stifinderløb. Det 54. Stifinderløb blev afholdt den 25/4-99 i Klosteris Hegn med ca. 400 løbere. Vellykket arrangement. Alle løbskort var denne gang fremstillet ved brug af plotter. Vi
havde stævnerlads i skoven, og vi henyttede os af muligheden for at låne 0stkredsens rullende
kontor.
Klubmesterskab blev afholdt i Ny Tolstrup den 24/ I 0-99 og atter en gang med Helge Nielsen
som vinder, men Hans Juul Andersen var kun I minut efter.

Regnskab.
Nis Schmidt gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 1.465 kr., en mindre stigning. Kontingentet til DOF er på 1.1 70 kr. Sektionen har betalt startafgifter til de 2 divisionsmatcher, i
alt 900 kr. Årets Stifinderløbet gav et overskud på 2.670 kr. Det samlede regnskab udviser et
overskud på 490 kr., og formuen er på 45.000 kr.
Arskontingentet blev hævet fra 35 kr. ti I 40 kr.
Sektionen har 52 medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer.

Indsendte forslag. Ingen.
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Valg af styre.

Formand: Ronald Clausen, genvalg.
Kasserer:
Nis CJ. Schmidt, genvalg.
Sekretær:
Johan frydendahl, genvalg.
PR-arbejde: Hans Juul Andersen, nyvalg.
Revisor.

Poul Nissen, genvalg.

Eventuelt.

Det 55. Stifinderløb finder sted den 16/4-2000 i Buresøskovene med
Ole Hørup som stævneleder og Ronald Clausen som banelægger.
Sektionen har 60 års fødselsdag i nov. 2000. Fødselsdagen vil blive fejret med et arrangement i
weekenden 25-26/ 11-2000.

Johan Frydendahl

Materielkurser
Også i denne vinter har DSR som led i materielvedligeholdelsen afholdt et par materielkurser
med bådbygger Jørgen Andersen som instruktør. Kurserne har både givet kursisterne viden om
vedligeholdelse og reparationer af træmateriel og - som her - glas fibermateriel.
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Orienteringsløb 2000

Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

29/01
12/02
13.02
05.03
02.04

Vintercup
Vintercup
Gåsehusløb
Gåsehusløb
Gåsehusløb

Ravnsholl
LI. Hareskov
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt

OK øst
Lyngby OK
*** DSR ***
*** DSR ***
*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:http://homeO.ineucle.dk/rcIausenldsr/osek.htm
eller via www.dsr-online.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb:
Øvrige løb*:

* (14 dage før)

Mødelidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38 176252 (arb.)
45 85 86 05 (priv

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 14. februar 2000
Tryk: Offseta, Horslunde
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Oplag: 1200 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMST ELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 Il

ø

Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
V 36464767
e-mai!: formand @dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
V 45 858605
e-mai!: ka sserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hj elmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
V 3927 48 82
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaproningschef:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
V 4541 4280
e-mai! : kaproning@dsr-online.dk

Instruktionsroehef:
Mo rten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, J. tv.
191 1 Frederiksberg C
V33 213484
c-mai!: instruktion@dsr-onl.ine.dk

Motionsroehef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26 , 3.tv.
2000 Frederiksberg
V38198931
e-mail: motion@dsronline.dk

Langt ursrochef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
'il 33 918997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55. st.tv.
2100 København ø
V 35 43 4041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5 . tv.
2100 København ø
V 35 42 84 56
e-mai!: plu s@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Hat
Strandvænget 55
2100 København ø
'il 39 29 84 99
e-mail: husforvalter@dsronline.dk

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvcj 63
1879 frederiksberg C
W 35 36 88 05
e-mai!: koegemester@ dsr-online.dk

Materielforvalter:
Lars Hat
Stakkeleddet 24
2970 Hørsholm
V 45 764804
e-mail: matericl@
dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2 100 København ø
e-mai!: olehan25 @get2net.dk

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand:
Ronald Clausen
F:ngclsborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. 1. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
ir 38 28 48 71

Sekretær:
Johan Frydendahl
Fngbakken 27
2830 Virum
V 45 85 8605
3t
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På generalforsamlingen modtog Susanne Mikkelsen og Birgitte Simonsen som de første
langdistancekaproere Sejsmasten som påskønnelse af deres jlolle resultater inden for denne
gren af rosporten.
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Vahan, Niels, Susanne og Jeppe vandt igen i år holdfinalen ved DM i
ergometerroning, som også gav mange andre flotte DSR-placeringer.
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
badehallen . Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr pa
25 kr. pr rykker. HVIS rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker . men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr pr. kvartal
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1 . 1/4, 1/7 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr 3,00 til DSR's girokonto nr. 500
3466 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betallngsdelen) Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter beny1tes . Eksklusion vil først finde
sted ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren .

Forsiden: foto Mette Bacher
~~----
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Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

1- 3- 2000

Introduktionsaften

3 - 3 - 2000

Generalforsamling i DSR's Venner

10. marts

Filmaften og fredagsbar (kl. 20)

11.-12. marts

DFfR Hovedgeneralforsamling

17. - 19. marts

Instruktørkursus

18. marts

Rengøring af bådhallen (kj. 10)

19. marts

Kajakvedligeholdelse (kl. 10)

22. marts

Teoretisk Styrmandskursus

24. marts

Lak og læder

26. marts

Standerhejsning (kl. 11)

8. april

Strategidag for bestyrelsen

15. april

Instruktørdag

6. maj

Introfest

17. juni

Fødselsdagsfest

27. juli - 9. august

Hjelmsjo-arrangement

26. august

Kanindåb

30. september

Høstfest

29. oktober

Standerstrygning

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
o

Det traditionelle Hjelmsjo-arrangement kommer i år til at ligge i perioden 27. juli - 9.
august.
O Der er problemer med, at barvagterne udebliver rra vagterne, hvorved baren ikke er bemandet i tilstrækkeligt omfang, hvilket giver en dårlig service for medlemmerne og giver
Jytte ekstra arbejde.

Rettelse
I sidste nummer var nogle navne på mystisk vis blevet forkerte, således at vores båd bygger
Kim Knudsen var kommet til at hedde Poulsen, og Mogens og Lars Haut var i navneoversigten
blevet udstyret med navnet Hat. Redaktionen har en mistanke om, at det er en hidtil upåagtet
år 2000-fejl, der har sneget sig ind, og vi overvejer at rette henvendelse til Bill Bates for at fa
ham til at se nærmere på denne fejl.
Red.

Standerhej sning
En ny sæson er på vej og starten på sæsonen markeres
med den traditionelle standerhejsning,
der i år finder sted

søndag d. 26. marts kl. 11
Herefter er der på vanlig vis en lækker frokost. Bemærk, at
du skal købe billet til frokosten i forvejen i baren. Nærmere oplysning om pris og betaling finder du på opslagstavlen.
Mød op og vær med til at gøre sæsonstarten festlig og træf de klubkammerater, du måske ikke
har set i vinterens løb.
Husk, at natten til søndag d. 26. 3. går vi over til sommertid.

Rengøring afbådhallen
EN NY SÆSON STAR FOR DØREN, OG BÅDHALLEN TRÆNGER TIL
AT BLIVE FEJET OG SPULET.
Lad os derfor mødes d. 18 - 03 - 2000 kl. 10:00
til en kop kaffe for dernæst at rydde vinterens snavs og støv ud før vi starter
på den nye sæson.

Med venlig hilsen Materie/udvalget
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Instruktionsudvalget tilbyder:
Teoretisk Stynnandskursus
d. 22. marts kL 20.00 iKongeværelset
Maksimalt 20 deltagere. T ilmelding på listen i Slyngelstuen.

Informationsmøde for nye
medlemmer
Onsdag d. 12. april kJ. 20.00

Nyt om langtursudstyret
Når sæsonen for langture starter, skallangtursarrangøreme være opmærksomme på de nye
regler, som gælder for lån af langtursudstyret.
Det er sådan, at klubben normalt stiller langtursudstyr til rådighed for de medlemmer, der ønsker at tage på langtur. Det betinger dog, at man behandler udstyret ordentligt og leverer det
tilbage intakt og rengjort og lægger det på plads efter turen.
De seneste år har langtursrummet ved sæsonslut lignet noget fra en borgerkrig. Dette har medført, at langtursudvalget i vintersæsonen har haft "mange hyggelige oprydningstimer efter andre medlemmer," der åbenbart tror, at det er i orden at efterlade langtursudstyret uopvasket,
service smidt på gulvet, telte, der ikke er pakket sammen osv. Vi er heller ikke blevet orienteret om mistet eller itugået udstyr, selvom vi kan konstatere dette, når vi har ryddet opefter jer.
Derfor kommer der nye boller på suppen fra nu af.
f Ivis du fremover planlægger en langtur, skal du udfylde en seddel med oplysning om det udstyr du låner samt hvor turen går hen osv. Dcnne seddel finder du i en mappe i langtursrummel
på hylden lige over for døren. Når den er udfyldt, skal du lade den blive i mappen.
limes der uden at udfylde en seddel, beskadiges udstyret eller ryddes der ikke ordentligt op
efter en tur, bliver konsekvensen, at man fratages retten til at låne klubbens udstyr fremover.
Så du låner altså med ansvar.

Så glæder langtursudvaJget sig til, at vi fremover kan bruge kræfter på at lave langture i stedet
tor at rydde op efter andre medlemmer.

Med venlig hilsen Lanf!,lursudvalget

DSR-deltagelse i 8'er Grand Prix (vintertumering)
Stillingen i ergometerturneringen er følgende:
Resultater i 4. runde:
Åben mix:

Sorø nr. l, DSR nr. 2,

Veteran mix:

Hundested nr. l, DSR nr. 4

(DSR's damer er udgået af konkurrencen)
Samlet stilling i konkurrencen efter 4. runde:
Mix, sammenlagt:

Kvik nr. l, DSR nr. I,

Damer, sammenlagt:

Kvik nr. I, DSR nr. 9,

Åben mix:

Sorø Roklub I nr. I, DSR nr. 2

Åben damer:

Kvik 11 nr. I, DSR nr. 6

Veteran mix:

Roskilde nr. I, Hundested nr. l, DSR nr. 4

Der mangler nu kun en runde, så det kan blive spændende, om DSR kan holde placeringerne
og måske kæmpe sig frem til flere førstepladser.

En ny sæson nærmer sig
Selvom vi endnu i skrivende stund kun er nået til medio februar. afslører et kig på kalenderen.
at vi kun er ca. 5 uger fra standerhejsningen og starten på endnu en ny sæson, der forhåbentlig
vil byde på både godt vejr og en masse gode ro-oplevelser.
De forskellige bestyrelsesmedlemmer er i luld gang med planlægningen af sæsonens opgaver,
dette gælder både vedrørende instruktionens forløb for de nye medlemmer og tilbuddene til de
nuværende på motions-, langturs-, kajak- og øvrige områder. På nuværende tidspunkt er der
ikke kommet konkrete oplysninger til hladet om kommende arrangementer, men det varer nok
ikke længe, inden der ligger tilbud klar, så hold øje med opslagstavlerne. DFfR ' s tilbud om
langture i den kommende sæson er dog allerede sendt ud til kluhberne, og du vil kunne se dem
andetsteds i bladet.

Red
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Ny kombisport på vej?
Den tekniske udvikling står unægtelig ikke stille, og selv gammelkendte konstruktioner f1Ir nye
udfo nnninger.
Et af de seneste udtryk for dette
er en kombineret ro-maskine og
cykel, udviklet sidste år.
Med denne kombination skulle
man kunne overføre flere kræfter til at få cyklen fremad end
med en traditionel cykel. Maskinen er vist endnu ikke i produktion, men hold øje med cykelhandlernes nyheder til foråret. Det kunne jo være, at den
var iblandt de nye modeller!

(Se flere illustrationer og tekst om denne maskine på \\ v"w savolconllllc fr/avlroute)
(Internet-henvisningen er set i Sønderborg Roklubs blad)

Red

Kredsarrangementer i den kommende sæson
Københavnskredsens røde mappe med oversigt over den kommende sæsons arrangementer er
udkommet og kan findes på bladhylden.
Bl.a. tilbyder motions- og turudvalget en bededagsferie i Prag fra 16.-21. maj. Se nærmere om
dette tilbud andetsteds i bladet.
Blandt de øvri ge tilbud er et ro-orienterin gsløb, der strækker sig over hele sæsonen, opdagelsesture med DFfR' s naturvejleder, sved-på-panden-roning, rosportens dag, broroning i forbindelse med åbningen af0resundsbroen og den traditionelle tur til Struckmannparken Kristi
Himmelfartsdag (I. juni).
Se nærmere om disse tilbud på klubbens opslagstavler.
DFfR tilbyder også i år langture. Disse tilbud kan du ligeledes finde andetsteds i dette blad.

Red

Succes ved DM - indendørs
Tekst og foto: METTE BACHER
Vind og vejr er alfa og omega for kaproere og med den storm, der bragede over Danmark
d. 30. januar, ville enhver kaproning være blevet aflyst. Vel at mærke, hvis arrangementet blev
holdt udendørs.
Men ved årets første stævne - DM i ergometerroning - var der ingen grund til bekymring. Det
skulle da lige være, hvis Kerteminde Hallens tag ikke kunne holde til den stride vind.
Taget holdt - og det gjorde DSRs deltagere også.
Flere af vores allerdygtigste og stærkeste roere holdt nemlig legestue i Kerteminde Hallen og
det kom til at gå ud over andre deltagere - hvor nogle endda valgte at opgive, hvis de ikke
kunne følge med.
De indendørs konkurrencer har fundet et godt og sundt leje - og alle går med ildhu ind for sagen. Hvert år sættes der ny deltagerrekord, for flere og flere har flIet øjnene op for ergometerroning, hvor det er en kunst at kæmpe med sig selv, og hvor displayet på ergometret fortæller
en, hvor meget man har forbedret sig.
Samtidig kan man jo ogsa skimte til de andres tider og derved finde ud af, om man har noget at
gøre i del stærke selskab.
Kampberedte til opgaverne drog DSRs mange deltagere til det
flere viste overraskende og bemærkelsesværdige resultater.

tyn~ke

for at gøre god figur og

Johan Frydendahl opnåede enjlot bronzemedalje ved sin DM-debut

Brol12e til 2 gange Frydendah!
DSRs kasserer, Johan Frydendahl, blev i efteråret headhuntet til et otterprojekt på Bagsværd
Sø. Nu har Johan valgt at prøve kræfter i ergometret og træner flere gange ugentlig sammen
med andre veteranroere.
Således blev det til en flot placering som nr. 3 i veteran letv. - det samme resultat opnåede
sønnen Claus, men det var i senior B-finalen.

Lil!iendahls mareridt
- Vi kommer først til Kerteminde om søndagen. Der er ingen grund til at tage derover lørdagnår jeg kun skal ro finale. Således tænkt og sagt af Mia Lilliendahl, der skulle ro veteranletvægt. Men Mia havde ikke taget stormen i ed og det betød, at hun kom meget senere til
hallen end planlagt, da Storebæltsforbindelsen på grund af vejret blev lukket for alle køretøjer.
Derfor dukkede Lilliendahl op i elvte time og havde hverken nået at få vådt eller tørt, før hun
med iver roede finale. Resultat: en flot 3.-plads efter roere fra KVIK og KR.

Briiniche i menneskehænder
DSRs bud på klubbens næste formand, Paul Bruniche-Olsen, havde også meldt sig under fanerne. Han var virkelig kommet i menneskehænder, men placerede sig let og elegant til søndagens finale, hvor det blev til en fornem 7.-plads ud af ti deltagere.

Også bronze lil Thesander
Også Jacob Thesander var kommet i menneskehænder mod blandt andet den garvede ergometer-freak, Per Hansen, KVIK. Jacob blev en flot treer. Michael Remond blev nr. 5 og Henrik
Sten berg Asmussen, nr. 8.

Mathilde Kellermann fik sølv i kvindernes senior B-klasse
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Sølv til Mathilde
- Hun kunne nu godt have gjort det lidt bedre. Ordene kommer fra Mathildes træner. Christian
Vinkler, der ikke var helt tilfreds med sin letvægtspige.
Mathilde blev ellers en flot nr. 2 i kvindernes senior B-klasse, men var ved at blive overhalet
indenom af en pige fra LDR.

Det samme Iii Haubro
Mads er altid med helt fremme, når vi taler finaler ved DM i ergo. Og han skuffede bestemt
heller ikke, selvom han slet ikke kunne hamle op med Bo Kalizan, Roskilde, der er forhåndsudtaget til OL. På 3.-pladsen kom Leo Horsted, Holstebro, som vi fremover kommer til at høre
mere om i DSR-regi. Leo har nemlig meldt sig ind i DSR og er en god forstærkning ikaproningsafdelingen .
Thomas Vilhelmsen kunne ikke rigtig være med helt fremme i det skrappe selskab og blev nr.
8.

Tre-dobbelt triumf
De skuffede bestemt ikke og finalen blev lige så hæsblæsende, som den plejer. Eskild Ebbesen
er ubesejret på tronen i herrernes letvægtsfinale og vandt i 6.09.3.
Begge Thomasser - Ebert og Poulsen, fulgte hinanden som en skygge i finalen, men det blev
Ebert, der røg ind på 2.-pladsen foran Poulsen.
Det er flot, at DSR kan være så fint repræsenteret - vi havde 6 roere med ud af9.
Bjarne Kallesøe blev nr. 5, Morten Skov nr. 6 og Jepper Kollat nr. 9.

Kirsten og Karen er godt på vej
I kvindernes åbne letvægtstinale, viste DSRs "nye" letvægtspiger, Kirsten Kirk Jepsen og Karen Jensen, storform. Dem kommer vi temmelig sikkert til at høre meget mere til i denne sæson, hvor der skal prøves kræfter i en dobbelt-firer.
I Kerteminde blev Kirsten nr. 2 og Karen nr. 3.

Med en sølvmedaljefik også Christina Rindom enjlot placering ved DM
IO

Rindom enjlol toer
Så længe KVIKs Sarah Lauritzen ror ergometerroning, er der ikke mange, der kan gå ud og
vind e kvindernes "tunge" finale. Christina Rindom er tættest på - og slog oven i købet Sarah
ved en test inden DM, men der var ikke meget at gøre i selve finalen .
Christina blev en fornem nr. 2 med hele IO sekunder over nr. 3. Maria Vraa blev fjerde, Mette
Mathiesen landede længere ned i feltet.

Det lykkedes for Theil
Ingen har som han kæmpet sig op for at triumfere ved DM - og det lykkedes sgu. Jørgen Theil
var forrygende i herrernes veteranfinale og slog blandt andet den ellers så uovervindelige Kim
Hørgesen, Fredensborg ( OL-deltager i MUnchen, 1972!). Løbet var så hårdt, at Theil havde
besvær med at komme øverst på skammelen. Men også det lykkedes! Et flot og fortjent mesterskab li I klubbens mest ihærdige veteran roer.

Jens målte afgive tronen
I fjor slog Pørneki til og vandt DM i veteranroernes yngre klasser, men denne gang måtte han
bøje sig overfor overmagten. - Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg kan vinde denne gang - for jeg
er ikke i så god form, som i fjor, fortalte Jens inden finalen. Og det blev da også Jens' banemand fra KR, der denne gang fik has på Pørneki.

Forrygende holdjinale
De slog alt og alle i 1999 - og var indstillet på al gøre det igen i år 2000. DSRs førstehold med
Vahan ter Verdanian, Niels Hyldager, Susanne Mikkelsen og Jeppe Kollat måtte virkelig op at
stå i pedalerne for at hale sejren hjem med mindste margin foran Tissøs små piger og veteranroer Lis Bay. Finalen blev vist i TV - og Kollat & Hyldager blev interviewet. Sikke en flot
afslutning på et godt arrangement. DSRs andethold fik i al hast hentet træner Christian Vinkler
ind på holdet, da Hans Juul måtte melde afbud. Jack Ekman, Lars Henriksen, Michael Remod
og hr. Vinkler opnåede en flot 3.-plads.
Billeder i forskellige størrelser fra roernes kamp i det tynske kan ses i træningslokalet.

Christian Vinkler, Lars Henriksen, Jack Ekman og Michael Remod
opnåede bronze i holdfinalen
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Roning in Rio
Dette blads redaktør tilbragte størstedelen af januar måned i Rio de Janeiro i Brasilien. Dette
kan i øvrigt anbetales; klimaet er langt at foretrække fTemfor Danmark i januar. Brasilien er på
det sportslige område jo mest kendt for fodbold, og Ria har da også 4store klubber, nemlig
Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo og Fluminense. Vasco nåede i øvrigt i finalen i VM for
klubhold, der afholdtes i Rio, mens jeg var der. Jeg var ude at se en af de tidligere kampe i
turneringen, nemlig Vasco mod Manchester United på det store Maracana stadion, der har
plads til næsten 200.000 tilskuere. Det var meget festligt, og stemningen var selvfølgelig høj,
da Manchester blev slået 3-1 efter en pauver indsats.
Faktisk er disse fodholdklubber oprindeligt roklubber, hvor overraskende det end kan lyde, og
de har da også stadig atoelinger, hvor der dyrkes roning.
Da jeg fandt ud af, at der lå tre roklubber et par kilometer nord for , hvor jeg boede ved Playa
do Flamengo, måtte jeg naturligvis ud at se nærmere på dem. Tanken om en mulig rotur op og
ned langs Copacabana-stranden lokkede.
Jeg fandt tre roklubber liggende på rad og række ligesom på Strand vænget. En af klubberne
bar det imponerende navn International Regaua e/ub. I en af klubberne fandt jeg en gruppe
ældre mænd samlet omkring et par billardborde i bådhallen. Det lykkedes mig (da jeg ikke
taler portugisisk, og brasilianerne generelt kun taler meget lidt engelsk, var kommunikationen
lidt vanskelig) at få at vide, at ingen roede nu, men at jeg kunne komme igen kl. 9 næste morgen, så var der nogle, der skulle ud at ro .
l øvrigt var klubben ved at gøre klar til middag og fest, da det var Sao Sebastians dag, hvor
byen fejrer sin skytshelgen. Så verandaroning kunne de godt finde ud af.
KI. 9 næste morgen troppede jeg så op igen, kun for at finde en tom klub, måske som en konsekvens af aftenens fest. Jeg kiggede mig lidt omkring. De få både, de havde, lignede korte,
brede svavaer eller noget måske nærmere en mellemting mellem inriggere og svavaer, men så
ikke ud til at blive brugt meget. Derimod tydede en bane til indendørs fodbold og basketball
på, at det var disse aktiviteter, klubmedlemmeme gik op i, hvilket kun bekræftedes af en opslagstavle med billeder af diverse vindende hold.
(-\eller ikke i de andre to klubber var der liv den morgen , såjeg vendte hjemad med uforrettet
sag og kom all~å ikke ud at ro i Rio. Men derved ikke være sagt, at det er umuligt. Det er nok
også et spørgsmål om planlægning, så hvis nogen skal på de kanter, vil jeg anbefale, at man
prøver at undersøge mulighederne og bruger lidt mere tid på at få nogle kontakter.

I.ars Bundesen
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Motions- og Turudvalget

Bededagsferie i Prag
Kultur Ironing
Tirsdag den 16.maj - søndag den 21.maj 2000
Vi flyver til Prag tirsdag fø r St.Bededagsferien for at få god tid til at nyde denne pragtfulde
hovedstad i Tjekkiet.
Det er en tur hvor hovedvægten er lagt på KULTUREN med alt hvad dette rummer af;
storbyliv, flotte bygningsværker, koncerter, teatre, museer, gallerier, kirker, fortorvscafeer,
ølsmagning, bryggeribesøg og meget mere. Du får mulighed for at nyde alle disse
oplevelser alene og/eller sammen med dine rokammerater
Om formiddagen låner vi outriggede både i en loka lroklub. Efter et par timer opad
Vltava vil resten af dagen være til egen disposition .
Vi indkvarterer os på et båd hotel i 2-4 sengs værelser.

Pris kr.2.950,Prisen dækker fly, transport til og fra Prag, båd leje og indkvartering med morgenmad.
Tilmelding og depositum kr. 1.000,- sendes til Olga senest 8. marts 2000.
Restbetaling kr. 1.950,- betales senest 1.april 2000

Har du spørgsmål til turen er du velkommen til at kontakte
Tina Porsbak, Roklubben Furesø, 44950204 eller Porsbak@post11.tele.dk
Annette Olsen , Hellerup Dame roklub, 39 65 32 30 eller ao@antel.dk
Olga Bruniche-Olsen, HOR, 3324 7848 eller Obruniche-olsen.iobr@ipost.kk.dk
Praktiske oplysninger:
Vi rejser med Benns Grupperejser. Nøjagtige flytider mv. oplyses senere.
Bådhotel : Botel Admiral, nedenfor broen Palackeno Most i Prag V, 3-stjernet hotel
Bohemia Rowing Club, Zdenek Vanek, Skolni 14, 14700 Praha 4, Czech Republic
Tlf. +424619570
Formøde den 12.4.2000
kl 19.00 i Hellerup Dame Roklub (medbring ca. 40 kr. til let forplejning)
Fælles rotræning på Furesøen den 3.maj 2000 kI.18.30, Roklubben Furesø ,
Fiskebækvej, Værløse

VEL MØDT
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Motions- og Turudvalget

Tilmelding til Prag
Tilmelding er bindende og deltagergebyret vil normalt ikke kunne godtgøres
efter tilmeldingsfristens udløb. Deltagerantal max.18 . "først til mø Ile, fø rst. .. ."
Navn __________________________
Klub_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse ________________________
Telefon/e-mail dag _ _ aften _ __

alder

Er du rutineret outrigger-roer ??
Km pr. år ca . 0-100 km _
100-300 km _
300 km el. mere __
Er du langtursstyrmand
ja_
nej_
Har du tidligere været på langtur ja _
nej _
Ovennævnte tilmeldes hermed til Københavnskredsens kultur-tur til Prag
2000, og er indforstået med de givne tilmeldings- og betalingsbetingelser.
Det er et krav, at ovennævnte er i stand til på forsvarlig vis at ro og
manøvrere ourriggede både i fremmed farvand, og at vedkommende er
bekendt med DFfR's langtursreglement.

Deltagers underskrift

Rochef IKlubbens underskrift

Tilmelding og depositum kr.1 .000 skal være Olga i hænde senest den 8.
marts 2000 . Restbetaling kr. 1.950 ,- senest 1.april 2000.
Olga Bruniche-Olsen
Frydendalsvej 2, II
1809 Frederiksberg C

Tlf 33 24 7848

Husk at have gyiJigt pas parat inden afrejsen
VEL MØDT
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Motions- og TurUdvalget
Pernille Wilken
Ramsingsvej 4, slmf
2500 Valby

TIl. 3645 50 50
E-mail: pernille.wilken@get2neLdk
TUlrolllng

•

N.llur

•

MottlH!

Valby 1. februar 2000

Nordisk Tur 2000 i Oslo.
I en landsudsendelse i november lå en invitation fra Norges Roforbund til Nordisk træf
2000 i Oslo .
Nordisk tur er afholdes hvert år i Kr. Himmelfarts dagene, på skift i de nordiske lande .
Sidste· år havde vi fornøjelsen at være vært for arrangementet og i år er det Norges tur.
Af hensyn til de arrangerende klubber og forbund er der sat et max. deltager antal på 40
personer. Som udgangspunkt er det 10 personer fra hvert land: Sverige, Finland, Norge og
Danmark.
Samlet tilmelding fra hvert land er således nødvendigt l
Derfor· Har I nogle, som gerne vil med på Nordisk Tur i Oslo 31. maj - 4. juni skal
tilmelding sendes til:
Pernille Wilken
Ramsingsvej 4, sl.mf
2500 Valby

Med angivelse af navn, adresse, tlf., klub, fødselsdag, str T-shirt og klub underskrift.
EvI. leje af redningsvest påføres også tilmeldingen.
Betaling opkræves i begyndelsen af maj
Tilmeldingen skal være undertegnede i hænde senest tirsdag den 25. april 2000 med
morgenposten.

Endelig besked om deltagelse udsendes i begyndelsen af maj. når vi har fået at vide hvor
mange pladser vi kan råde over fra Danmark .

Med venlig hilsen
MTU udvalget
Pernille Wliken
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Familietur 2000
i den svenske Skærgård ved
Marstrand
Tidsrum:

Landtjeneste:

Vi mødes Lørdag aften d. 29. juli på Marstrand
Familiecamping. Her bor vi fasl hele ugen til vi søndag
morgen J. 6.august atter sætter kursen mod Danmork.

Turen er baseret på famiber, hvor forældre og større bøm
skiftes til at ro og td at tage på tur med mindre bøm
Enkeltpersoner er dog velkonlJ1e lil også ar deltage i turen.
D,sse må dog på lige fod med forældre Indgå, de skiftende
land hold.

Transport:
Transporten lil og fra Marstrand foregår med private biler
eller o ffe ntli g transport. Skriv på tilmeldingsblanketten
om I ønsker at køre i egen bil. om I har ledige pladser,
jeres bil eller om I ønsker at rej se med offentlige

tTansportmidlcr. Der arrangeres fælles rejse for alle der
væ lger offentlig tran sport. Benzinforbrug/ Tog- . bus- og
færgebillctter fra Helsingør dæk.kes afturkasscn .

Deltagerantal:
Der kan max. deltage 24 roere på turen. I tilfælde af
overtegning af turen forbe ho lder rurlederen sig rct til at
sikre en bred geografisk spredning "f deltagerne.
Deltagende klubber forpligter sig til at st ille en
velfungerende langtursbiid til rådIghed, i det omfang det
er nødvendigt. Klubben holdes skadefri ved e vt. skader
pit lånt materiel.

Overnatning:
Overnatning foregår i telte på Marstrand Farniliecamplng.
Derme campingplads anbefales yann! af tidligere roere I
området for Sine gode facJittetcr og venlige personale

Deltagerpris:
Voksne: 2000 kr
4 år: gratis

Horn 4

12 år: 1000 kr.

Bøm <

Området:
Vi befinder os i den Svenske skærgård med sma og store
øer og et varieret udbud af turrnuligheder for de daglige
roIUfL:. Søndag staI1er roningen fra Kungiilv, dvs. turens
første 20 km roregår på den nederste strækning af
(/olaelvcn, og herefter er vi ude i skærgården, hvor vejr,
vind, lyst og Interesser spiller ind på rodagenes
1Ilrettelæggclsc. For landholdet er der ligeledes et va rieret
udbud af udtlugtsmuligheder der daglig r kan udsøges i
rumlappen, ligesom der vil blive arrangeret vandrChlre
med madpakker for landholdel. Efter anale kan roholdene
udveksles i lobet af dagen.

Tilmelding:
Tilmelding og depositum 500,- pr. pers. senest I. april
2000 \lI Dl'lRs sekretariat. Ke s tprlSen mdbetales senest I.
juli. Beløbene indbetales på Giro 302 3052 eller som check
til . Dansk Forening for Rosport. Skovalleen 38a. 2880
Bagsværd.
Mærk betalingen: Familietnr 2000

y deriigere information
fås ved henvendelse tilturleder
Pernille Jørgensen. Meinradstrasse 67 , D-72401 Haigerloch, Tyskland. TIL 004974742833.
E-mail pernilleib@yahoo.com

Tilmelding er bindende ertC/' d. 15. maj 2000.
Turens pris vil normalt ikke blive refunderet ved afmelding.

Oplevelsesture 2000 - MTU

Oplevelsestur til Daisiand,
Sverige
Tidsrum:
Fra f·rodag den 2R. j uli 2000 td søndag den 6. august 2000 .

Mødested:
Vejle Roklub (med opsamlingss teder i Odense og København).

Turen:
Turen til Daisiand lo!"egår med sovebus o ve r Storebælt
og Øresund og med nalkørsel gennem Sverige.

Se lve langturen toregår i 2-åres inriggere p<l Datstands
Kanalen. Daisiand som område beskrives som "Sverige i
miniature" og om Daisiands Kanalen skri ves: Kanalen
bugter s ig gennem spænde nde landskaber fra den norske
grænse til Vanern. A f de 250 km. er kun de IO km. udgra vet. Resten er søer og el ve, men det mes t imponerende
syn er dog akvadukten ved Håverud, hvor vandvejen kryd-

ser landevejen.

Overnatning:
Vi overnatter i [eire på camping- og naturpladser og evL
ved roklubber. Deltagerne vi l blive inddelt i telthold på
tværs af deltagend e klubber.

Forplejning:
Deltagerne indeles i madhold, som selv tilbreder maden
på medbragte gasblus. Det første måltid blive morgenmad lørdag den 29 . juli 2000 og det sidste måltid bli ver
aftensmad lørdag de n 5. august 2000. Forplejning på ud og hje mrejse er for ege n regning.

Deltagerantal:
Dcr kan max. de ltage 42 personer. I III fælde af overtegning fo rbeholder turI ede ren sig ret til at si kre en bred geogra fi sk spredning at de tilmeldtc delta ge re. Samt vi sikre
al der er en passende fordeling mellem nye og gamle
roere,der har været med før. Deltagende klubber forpligter sig til at ~tille en velfungerende langtursbåd lil rådi ghed, i det omfang det er nødvendigt.
Klubben holdes skades fri ved evI. skader på lant mate·
rie!.

Pris:
Kr. 3500,- som dækk er fuld forplejnin g, overnatning og
transport m.m , Drikkevarer er ikke inklude ret.

Tilmelding:
Senes t den 3. april 2000 på tilmeldingsblanket eller kopI
deraf. Umiddelbart efter den 3. april 2000 vil alle tilmeldte
fil besked og depositum på Kr. 1500,- skal indbetales, senest den I. maj 2000, på giro 3 02 30 52 eller på chec k til
DFfR, Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd.
Tilmeldingsbl ankener kan rekvireres på DFfRs sekretariat eller på DFfRs hjemmerside.
Indbetalingskort e ller check skal tyd e li gt mærkes: Kont o
Daisiand.
Tilmelding er binde nde efter den I maj 2000 og turens
pris vil normalt ikke blive refunderet ved afmelding.

y derIigere oplysninger:
Ulla Fiseher
Snaptunvej 15
8700 Horsens
TIt'.: 75684294

Elisabeth Larsen
Tranehusene 24
2620 Albertslund
TIL 43644051
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Oplevelsesture 2000 - MTU

Orienteringsløb 2000
Dato

05.03
02.04

Løbstype
Gåsehusløb
Gåsehusløb

Skov
Ravnsholt
Ravnsholt

Arrangør

*** DSR ***
*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:http://homeO.ioet.tele.dk/rclausenJdsr/osek.htm
eller via www.dsr-ooline.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb:
Øvrige løb*:

* (14 dage før)

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca . 3 km, 5 km og 8 km
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38 176252 (arb.)
45 85 86 05 (priv. )

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.
Deadline for næste nummer: fredag d. 10. marts 2000
Tryk: Offseta, Horslunde

Oplag: 1300 stk.

~IVKtJ5EFFEKTEN
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- 5,4 ENDER. DET MASKE MEO,
AT FOU< HEL T KAN SLIPPE

FOR. AT Tli. PA VlNTe:RFE:RtE .. l'

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26
Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMST ELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 Il

Formand:

ø

Norrnasvej 14
2000 Frcderiksberg
ir 364647 67
e-mail: formand@dsr-onlinc.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
il 45 85 86 05
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 Københa vn ø
il 39274882
e-mail: dsr@d sr-online.dk

Kaproningschef:
Søren i\asmul
Borgrn. Schneiders Vej 60
2840 Ilolte
ir 45 41 42 80
c-mail: kaproning@dsr-o nline.dk

Instruktionsroehef:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, J.tv.
191 I Frederi ksberg C
ir33213484
e-mail: instruktion(ul.ds r-online. dk

Motionsroehef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26. 3.tv.
2000 Frederiksberg
ir 38 198931
e-mail: motion({l)d sron line.dk

Langtursrochef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
I J55 København K
ir 33 918997
e-ma iI: langtur@d sr-onl ine.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johan sen
Holsteinsgade 55. s!.tv.
2100 København ø
ir 35 43 404 I
e- mail: kajak@dsr-online.dk

Molion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, S. tv.
2100 Københil vn ø
ir 35 4284 56
c-mai!: plus@dsronline.dk

II usforvalter:
Mogens Ila ut
S trandvænget 55
2100 København ø
il 39 298499
e-mail: huslorvalt er((/1dsronline.dk

Kogemester:
S usanne i\gersna p
II. C. 0rsledsvej 63
1879 Fred eri ksherg C

Materielforvalter:
I.ars Ilaut
Stakkeleddet 24
}970llørsholm
il 45 764804
e-m ai!: TTI8tcriel rij'1
osr-online.dk

Henning Ra smussen

il 35 36 R8 05
c-mail:

koegemesler(lI~clsr-online.dk

Kontingentkasserer:

Kun skriftlige henvendelser'
DSR, Strandvænget 55 ,
2100 København ø
e-m" iI: O leha n2Sra)get 2nct.dk

ORIENTVRINGSSEKTlONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 l.ynghy
'il 45 88 58 X6

Kasserer:

Nis C. J. Schmidt
II vedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
il 38 28 48 71

Sekretær:
Johan Frydendah l
t ':n~bakkc n 27
lX .10 VirLlIl1

il 45 85 8605
19
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En sølv- og bronzemedalje til henholdsvis Kirsten Jepsen og Karen Jensen !wldte på både
benovelse og smil hos de glade medaljetagere ved DM i indendørs roning i Kerteminde

Også Eskild Ebbesen kæmpede bravl ved DM i Kerteminde og er her på vej mod en ny triumf
som dansk meSler i herrernes letvægtsklasse. (Fotos: Mette Bacher)
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Ved klubmesterskaberne i ergometerroning d. 26. februar lykkedes det for
Jack Ekman, (her sammen med Jens Chr. Pørneki tv. i billedet) at tilkæmpe sig titlen
i herreklassen
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort Dette forefindes pa kontorets dør i
b.3dehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent .
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr
på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret vil blive
opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr. pr. kvartal.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1f7 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 OSR's girokonto nr.
500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset
beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man
bør i egen interesse gemme girokvitteringen . Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om OSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først
finde sted ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget
ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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[-----·--- Aktivitet~kalender

_ - --,

. .

2000

Dato

Begivenhed

8. apri l

Strategidag for bestyrelsen

15. april

lnstruktørdag

16. april

Stifinderløb (Orienteringssektioneo)

6. maj

Introfest

13. maj

Førstehjælpskursus

27. maj

Førstehjælpskursus

17. j uni

Fødselsdags fest

27. juli - 9. a ugus t

Hjel msj o-arra ngement

26. a ugust

Kanindåb

30. september

Høstfest

29. oktober

Standerstrygning

17. november

Genera lfo rsa mli ng

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Bestyrelsen har besluttet at forære en af DSR' s ældre både, Frederik IX, til en nystartet
rokl ub, Hundige Roklub, der i øjeblikket ikke har noget materiel. Derved hjælper DSR
en ny kl ub i gang, samtidig med, at vi får skabt lidt plads i vores overfYldte bådhal.
Båden blev afhentet d. 18. marts.

•

Der er blevet ry ddet op i lokalet ved siden Kongeværelset (der, hvor der opbevares
gymnastikudstyr m. v.) og opsat skabe til bl.a. festudstyr. Lokalet skal ITemover også
anvendes til mødelokale.

•

Første introduktionsmøde for kaniner blev afholdt d. I. marts med ca. 100 de ltagere.
Næste møde pri mo apri I.

Redak tionen ønsker alle bladets læsere en god påske
og en god rosæson med mange dejlige oplevelser på
vandet. Allerede i dette nummer kan du læse om de
mange gode tilbud om langture i den nye sæson, og i
næs te nummer vil du kunne tinde masser af
uimodståelige tilbud om aktiviteter på all e roningens
områder.

MOfions-, Jnsfrukiions- og Materie/udvalgef arrangerer

En dag med støv, kaffe, saltvand, frisk luft,
middag, dans og musik
lørdag d. 6. maj 2000

kj.

13.00

skal vi have det sidste skidt og støv ud af krogene i vores bådhal. Det er med andre ord
blevet tid til

Forårsrengøring af bådhallen
For at gøre plads til forårsrengøringen i bådhal len inviteres nyud sprungne roere fra i år såvel so m
sidste år samt andre, der har lyst til at fa frisk et deres rotag op, til

Brush-up roning
Der vil deltage instruktører såvel som erfarne styrmænd i denne del af arrangementet.
Kom og vær med. Meld dig til enten roning eller rengøring og vær med til at fri ske
bådhallen op. Nærmere oplysninger på tavlen i Slyngelstuen.
Efter en arbejdseftermiddag i bådhallen eller en tur på vandet er der

lørdag d. 6. maj 2000

kj.

19.00

Introfest
En perfekt ramme til at hilse på nye og gamle rokammerater!
Der serveres traditionen tro rigelig med god mad, drikkevarer fra baren og masser af god
dansemusik til langt ud på natten. Kridt danseskoene og medbring masser af go dt humør.
Nærmere oplysninger om festen følger tavlen i Slyngelstuen, hvor du også tilmelder dig
arrangementet.

!
Vi glæder os til at se dig!
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Langturs-aktiviteter 2000
Foråret er kommet, rosæsonen er startet- og snart drager langtursfolket atter ud på nye
eventyr Vi er mange der husker spændende roture i fremmed farvand, frokost i hyggelige små
havne, lejrbål på stranden, eller en nat i soveposen under åben himmel ...
Er det noget for dig, så hold øje med langtursudvalgets opslagstavle i den kommende tid.
Planerne omfatter bl.a:

Pinsetur til Roskilde Fjord (3 dage)
(Skov, strand, telt, lejrbål og dansende pinsesol - årets største langtur)
Dato: fre .9. j uni - man.12 juni
Antal del tagere: 24

2 x uge-langtur til de n svenske skærgaard nord for Goteborg (Marstrand)
(klipper, småøer, fuglereservater, hyggelige små havne, telt & naturcampingpladser)
tur J: lør 8.juli - søn 16. juli
tur 2: lør 15.juli - søn 23.juli
antal del tagere : 2 x 15

Bro-ron ing: indvielse af Øresundsbroen (1-2 dage)
(roning lil Sverige og retur, stort roer-træf og fesllørdag aften)
Dato: 1-2. juli - man ror lørdag hvis vejret tillader det, ellers forsøger man igen søndag
Antal deltagere (fra DSR): max 45
Desuden overvejer vi at lave
en tur til Flensborg i Kristi Himmelfartsferien med overnatning i roklubber og
en kombineret inrigger- og kajaklangtur med fast base i en roklub engang i løbet af
sommeren.

Hilsen Langtursudvalget

Et glimt fra en af sidste sæsons
mange f{ode ro- og naturoplevelser
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Hvordan vil du hjælpe din medroer i nød?
Motions- og langstursudvalget tilbyder førstehjælpskursus, med relevans for alle roere, men
især styrmænd.
Kurset indeholder bl.a:
.,.
.,.
.,.
.,.
.,.
.,.
.,.

Anatomi - de livsvigtige systemer
Førstehjælp til bevidstløse med og uden vejrtrækning
Førstehjælp til kuldeskadede personer
Stabilisering af brud
Hjertemassage
Alarmering
Praktiske øvelser

Kurset varer 6'12 time inkl. frokost- og kaffe pause(r).
Max 16 personer pr. hold. Der udstedes personligt kursusbevis.

Kursus aOlOldes lørdag d. 13. og 27. maj kl. 9.30 -16.00 i DSR.
Det koster 90 kr. at deltage. (Inkluderer kursusafgift, kaffe og frokost).
Tilmelding til kurset sker ved at skrive dig på opslaget i slyngelsstuen, og ved at købe en
billet i baren senest d. 1 maj. De første 2xl6 personer, som køber billet, er kursusdeltagere.
Ved få tilmeldinger kan vi se os nødsaget til at slå kurserne sammen.
Vel mødt

Motions- og langlursudvalget
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DSR's lallgtursudvalg tilbyder:

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

DSR har flere gange haft dejlige langture på Flensborg Fjord. Vi gentager succes'en i år i
Kristi Himmelfartsweekenden 1.-4. juni, hvor der bliver mulighed for at se en masse gamle
sejlski be på turen, da der i den pågældende lange weekend er regatta for træskibe i
Flensborg.
Fore løbi gt progra m for turen:
Periode:

31 maj -, 4. juni 1998

Atrejse fra København om eftermiddagen onsdag d. 3 J .5. med ankomst til Flensborg
Rokl ub (dansk) onsdag aften .
Torsdag og fredag: Langulr ti l Gråsten Roklub og retur. Vi overnatter i Gråsten Roklub.
Lørdag: Ron ing i Flensborg-området
Søndag: Sightseeing i Flensborg og afrejse retur til København. Ev!. kan mandagen,
grundlovsdag, også bruges, da denne dagjo er fridag for de fleste.
Vi har mul ighed for at låne langtursbåde i Flensborg Roklub ti l 12-15 personer.
Endvidere er der mulighed for at låne et par kajakker.
Madmæssigt regner vi med at spise på restauranter (med moderate priser), så vi kun skal
købe ind til frokost og morgenmad.
Pris: Transport ca. 600 kr. + madudgifter og det løse.
Nærmere oplysning om turen og tilmelding på opslaget i klubben, hvor du også kan [inde en
dato for et ori enteringsmøde om turen. Hurtig tilmelding tilrådes.
Har du spørgsmål , så kontakt Lars Bundesen (35 82 14 18) (lars.bundesen@get2net.dk)
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Det 55. Stifinderløb
Den 16. april arrangerer Orienteringssektionen Stifinderløb i Buresøskovene ved Slagslunde
midt mellem Farum og Frederikssund. Det er et rigtigt orienteringsløb med utallige baner,
DM-point og det hele.
Et sådant stort arrangement kræver officials. Der skal bruges folk ved de to startsteder, i
målområdet, j kiosken og på parkeringspladsen.
Vi håber, nogle af klubbens medlemmer har lyst til at stå tidligt op og give en hånd med. De
første skal være på pladsen kJ. 7.30, og de tleste vil være færdige omkring kJ. 14.30. Der vi l
blive arrangeret fælles transport, og sektionen sørger for frokost.
Stitinderløbet kunne være
lejligheden til at prøve et rigtigt
orienteringsløb. Der lægges et hav
afbaner, så der er gode
muligheder for at finde en bane på
det rigtige niveau. Der er sidste
,
tilmelding den 4. april. Kan dette
ikke nås, er det mulighed for at
løbe på åbne baner. Her foregår
tilmelding på stævnepladsen på
selve dagen inden kJ. 11.00.

Der findes en indbydelse med mere detaljerede oplysninger på sektionens hjemmes ide, der
er link via DS R' s hjemmeside. Savner du yderligere oplysninger, kan du henvende d ig til
Hans eller Johan.
Tilmelding som official kan ske til Ole Hørup (48 173336) og løbstilmelding til Johan
Frydendal (45858605).
Hans Juu! Andersen
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Klubmesterskaber i ergometerroning
Lørdag d. 26. februar afholdt DSR sit 2. klubmesterskab i ergometerroning. Der blev
kæmpet om mesterskaber i dame-, herre- og holdklassen.
I lighed med sidste år var der stillet op med edb-udstyr og storskærm, så de fremmødte
tilskuere ku nne føl ge konkurrenternes placning undervejs i løbet.

I herre klassen måtte der med i alt ni deltagere afholdes to heats. Efter hård kamp om
placeri ngerne viste slutresultatet, at Jack Ekman blev klub mester, 0,6 sek. foran nr. 2, Jens
Chr. Pørneki. Nr. 3 blev Jacob Sander Hansen , 3,3 sek. efter Jack. l øvrigt deltog Jacob
Tesandel'. Morten Runge Poulsen, Vahan Ter-Verdanyan, Jørgen Theil, Paul BriinicheOlsen og Jeppe KaI/at Je nsen.

På damesiden, der sy nes noget kriseramt i DSR i øjebl ikket, sti llede Kirsten Jepsen og
Karen Jensen op mod S. Løvesen, D. Ovnesen og Slaske Regnormeryg. Efter en hård og
jævnbyrdig dyst gik Karen over " målstregen" 0,6 sek. fø r Kirsten.
Tre hold sti llede op i holdkonkurrencen (4 x 500 m). Også her var der j ævnbyrdig
konku rrence. Hol det bestående at' Kirstrm Jepsen, Christian (hvis efternavn vi ikke har
kunnet få oplyst), Jack Ekman og Jacob Sander Hansen løb af med sejren foran Karen
Jensen, Lars B. Kristensen, Vahan Ter-Verdanyan og Jacob Tesandel' samt hold tre
beSlående af Karen Lauberg, Morten Runge Poulsen, J C. Pørneki og Jørgen Theil

Red

Kombattanterne sparede ikke på kræfterne i den hårde dyst om klubmeslerskaberne De
tætte opløb fjorde det ekstra spændende for tilskuerne at følge kampene på storskærmen.
(For mteresserede er der billeder ophængt i slyngelstuen)
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l kølvandet på Ve 's triste skæbne følger her en række spørgsmål og svar. Mon del bliver de
sidste, hvem ve' ?

Hvad er styrmandens ansvar og pligter?
I tilknytning til redegørelsen om Ve's forlis i februamummeret af klubbladet samt
opslagene i klubben kunne vi ønske en debat om styrmandens ansvar og pligter.
Når vi har læst redegørelsen om Ve's forlis, synes sanktionen over for styrmanden mild , idet
det i klubbens reglement er præciseret, at styrmanden har det fulde ansvar for båd og
mandskab.
På denne baggrund kunne vi ønske, at bestyrelsen tager stilling til følgende spørgsmål:
l. Hvilke hændelser kan udløse, at styrmanden får erstatningsansvar for båd og
besætning?
2. Hvilke hændelser kan udløse, at styrmanden mister sin styrmandsret ?

Vores tolkning af bestyrelsens behandling af sagen er, at styrmanden kun er
erstatningsansvarlig, såfremt denne forsætligt torvolder skade på materiel og forsætligt
udsætter mandskabet for fare. - Hvilket ingen forhåbentligt gør I
Ergo vil ingen nogensinde kunne gøres ansvarlig for skade på noget materiel i klubben,
ligesom en erhvervet styrmandsret aldrig vil kunne tilbagekaldes.
Når vi ønsker bestyrelsens stillingtagen til spørgsmålene, skal det også ses i re.lation til det
store arbejde, som styrmandsinstruktørerne pligtoptyldende udfører hver sommer.
Instruktørerne præciserer og gennemgår udførligt på styrmandskurserne, at styrmanden bl.a.
skal være særlig agtpågivende:
i forhold til vejrliget / vejrskifte eller udsigt hertil,
ved valg af materiel , - vælge en 2-åres fremfor 4-åres ved lunefuldt vejr,
vurdere mandskabets formåen og roerfaring i relation til turens længde herunder huske,
at en træt roer er en dårl ig roer.
Såfremt man uden konsekvens kan forsynde sig mod disse regler, synes der ikke ud fra et
ansvarssynspunkt at være forskel på tildeling af roret og styrmandsret.
Da bestyrelsen naturligvis er opmærksom på, at afgørelsen vedrørende Ve's forlis skaber
præcedens, skal vi anbefale, at klubbens reglement herefter korrigeres, så det mere er i
overensstemmelse med den nye praksis.
For at højne sikkerheden i båden synes vi dog stadig, at l person blandt mandskabet skal
have ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering afbåd, mandskab og
turti Irettelæggelse (=styrmanden).
IO

Vi foreslår, at bestyrelsen samtidig med drøftelsen af ovenstående spørgsmål overvejer
følgende forslag for at højne sikkerbeden:
l. Enhver kanin bør aflægge svømmeprøve inden tildeling afroret.
2. Redningsveste bør altid medbringes i båden.
3. Under såvel ro-instruktion som stynnandsinstruktion bør roning/styring afbåd i høj sø
være obligatorisk.
4. Entringsøvelse bør indgå som et obligatorisk element i styrmandsinstruktionen.
5. Styrmandsret kan kun opretholdes ved at ro et minimums-antal km hvert år.
I øvrigt skal vi anbefale, at den redegørelse om Ve's forlis, som langtursrochef Jens Reimer,
motionsrochef Steen Knudsen og instruktionsrochef Morten Runge har udarbejdet, og som
hænger på opslagstavlen, trykkes i klubbladet. Dette fordi, denne på en mere præcis og
fremadrettet måde end formandens redegørelse gennemgår de fejl, der blev begået i
forbindelse med Ve's endeligt. Fejl. som alle kan tage ved lære af.

Rikke Borre og Peder Juhl Madsen.

Bestyrelsens svar til Rikke Borre og Peder Juhl Madsen
I jeres artikel beder [ om bestyrelsens stillingtagen til følgende spørgsmål:

Hvilke hændelser kan udløse, at styrmandenjår erstatningsansvar jor båd og besætning?
Hvilke hændelser Iwn udløse, at styrmanden mister sin styrmandsre(}
Der kan selvfølgelig ikke svares præcist på disse spørgsmål, fordi der, når man kommer der
ud, hvor overholdelsen af klubbens love og reglementer må drages i tvivl, altid vil være tale
om en konkret vurdering af den pågældende sag.
Indledningsvis vil vi gerne slå fast, at det er stynnanden, der har ansvaret for båden og dens
mandskab, og at der derfor også er forskel på en roret og en styrmandsret. At en person er
ansvarlig for båd og mandskab er en almen regel for fartøjer til lands, til vands og i luften,
som både er nødvendig og hensigtsmæssig. Da ansvaret kræver, at kvalifikationerne er i
orden, er der etableret en særlig styrmandsuddannelse.
Det er også på sin plads at understrege, at styrmanden i sidste instans altid har
kommandoen. En anden roer kan sidde på styrmandssædet, hvorved styrmanden har
delegeret styringen til den pågældende, men styrmanden har pligt til at følge navigeringen
og har pligt til at gribe ind og overtage kommandoen, hvis han/hun ikke føler, at roeren i
styrmandssædet magter opgaven.

Jl

I kJubbens love (§ 12) står, at bestyrelsen i tilfælde af et medlems grove uagtsomhed kan
gøre denne erstatningspligtig over for klubben. Der kan være tilfælde, hvor en sådan
erstatningspligt må gøres gældende. "Grov uagtsomhed" kan omfatte groft uforsvarlig
sejlads i varslet hårdt vejr, forsætlig påsejling af andre fartøjer, eller påvirkning af alkohol,
medicin etc. i en grad, som gør roning groft uforsvarlig. Men der må som nævnt foretages
en konkret vurdering ar den enkelte sag.
Bestyrelsen mener ikke, at styrmanden på Ve handlede forsvarligt, og har indskærpet dette
over for samme, men har ikke fundet, at der var tale om en grov uagtsomhed, der medfører
krav om erstatningspligt eller fradømmelse af rettigheder. En ny robåd koster omkring
150.000 kr. , og et sådant muligt erstatningskrav ville formentlig gøre mange betænkelige
ved at indskrive sig som den ansvarlige styrmand. Og bl.a. sagen omkri ng Ve viser, at en
almindelig forsikrin g ikke dækker. Man kunne derfor fry gte, at en for stram fortolkning af
erswlningsansvaret kunne fa styrmænd til i en kritisk si tuation at tænke mere på materiell et
end på mandskabet. Og det er kla rt, at hensynet til mandskabet alti d må gå forud for
hensynet ti l materiellet. Det er praksis i klubben, at medlemmerne normalt ikke gøres
erstatningspligti ge overfor skader påført materiellet på grund af uagtsomhed.
Instnlktøreme gør en stor indsats i DS R, og Ve-sagen vil blive brugt i sommerens
instruktion både over for kaniner og styrmandsaspiramer.
Det er ikke ifølge lovene muligt at fratage en styrmandsret. Besty relsen kan give bøder på
indtil 3 måneders kontingent og kan i grove tilfælde formene det pågældende medl em
adgang til henytteise afmaterielog lokaler for et nærmere fastsat tidsrum (~ 12).
I3estyrelsen har ikke fundet, at disse formelle repressal ier skulle sættes i værk i det konkrete
tilfælde, men har givet det pågældende medlem en kraftig påtale.
1 kommer med nogle forslag til at højne sikkerheden, som bestyrelsen har drøftet:

6. Enhver kanin bør aflægge svømmeprøve inden tildeling af roret.
I praksis er det vanskeligt at aflægge svømmeprøver og klubben må vælge at stole på, at
myndige personer, der skriver under på, at de kan svømme 400 meter, også er i stand til det
i praksis.
7. Redningsveste bør allid medbringes i båden.

I almindelig havtemperatur vil der næppe opstå fare for et svømmedygtigt mandskab. Det
kunne overvejes at kræve, at redningsveste medbringes i starten af sæsonen (april-medio
maj), hvor vandet er under IO grader, dvs. så længe sculler-roning ikke er tilladt.

8. Under såvel ro-instruktion som styrmandsinstruktion bør roning/styring af båd i høj sø
være obligatorisk
Bestyrelsen tinder det naturligt, at instruktørerne fortsat tilstræber, at instruktion omfatter
vanskeligere vejrforhold, men vi finder ikke, at det hør gøres obligatorisk. Det er i øvrigt
ikke muligt klart at afgrænse, hvad der forstås ved "høj sø" og dermed at håndhæve det
obligatoriske.
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9. Enlringsøvelse bør indgå som

el

obligatorisk element i

styrmand~instnlktionen

Etringsøvelser er en del af kravet til langtursstyrmandsret, bl.a. fordi langture ofte roes i
ukendt farvand. Entringsøvelser er ikke et krav i forbindelse med alm. styrmandsret, men
disse gennemføres i løbet af sæsonen som et tilbud til medlemmerne, som bestyrelsen
opfordrer interesserede i at deltage i.

IO. Styrmandsrel kan kun opretholdes ved at ro et minimums-antal km hvert år.
Det er en principiel diskussion, hvorvidt en styrmandsret (og en roret) skal fortabes ved
passivitet. Et kørekort gælder hele livet, mens en pilot skal flyve et minimum antal timer for
at opretholde certifikat og derudover skal op til test med faste tidsintervaller. Fordelene ved
at indføre aktivitetskrav til styrmands- og rorettens opretholdelse afvejes i forhold til det
bureaukrati, som følger af en sådan ordning. Bestyrelsen tinder, at ulemperne opvejer
fordelene, og at det er en del af styrmandens ansvar at sørge for, at kvali fikationerne er
intakte. l øvrigt har DFfR ikke et titsvarende krav for så vidt angår langtursstyrmandsret.

Bestyrelsen
Marts 2000

DSR-sejr i 8'er Grand Prix (vintertumering)
Det lykkedes for DSR's herrehold i åben mixktasse at tilkæmpe sig den samlede førsteplads
i DFfR' s vin tertumeri ng i ergometerroning. Også DSR ' s veteranhold klarede sig pænt, idet
det blev til en fje rdeplads, kun 2 point efter Fredensborgs hold, der besatte tredjepladsen.
Med disse placeringer lykkedes det DSR at opnå en andenplads i den samlede mix-klasse.
DSR's damehold endte helt ned e på en samlet 13. plads, idet dameholdetjo udgik efter
tredje omgang i turneringen .
De samlede resultater blev således:
Mix, sammenlagt:

Sorø l «206 p.), DSR nr. 2 (195 p.),

Damer, sammenlagt:

Kvik nr. I (100 p.), DSR nr. 13 (30 p.)

Aben mix:

DSR nr. 1 (145 p.), Sorø Roklub nr. 2 (143 p.)

Veteran-mix :

Roskilde nr. I (58 p.), DSR nr. 4 (50 p.)
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Reglement for
Danske Studenters Roklub
den 4. juni 1996

§l. Generelt
DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund.
AI færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben, rosporten og kajaksporten
værdig måde.
§2. KJubb uset
Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes. at alle bidrager til at
opretholde et godt miljø
Uden for almindelig brugstid skal klubben være aflåst og lyset slukket.
Nøgle til klubhuset udleveres af husforvalteren mod depositur. ..
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt i klubbens underetage.
§3. Svømmefærdigbed/red ningsveste
AI benyttelse af klub bens materiel forudsætter, at roeren har underskrevet en erklæring om.
at han/hu n kan svømme 400 meter. For roere under 18 år kræves tillige værges underskrift.
Styrmanden skal respektere ethvert ønske fra roern e om at medbringe redningsveste.
Fremsættes et sådant ønske, skal redningsveste medbringes ti l hele mandskabet. Det er
styrmandens pligt at sikre sig, at turens de ltagere er bekendt med anvendelsen af de
medbragte redningsveste.
§4. Rettigbeder
Der opereres med følgende rettigheder:
Roret, der giver ret til at ro inrigger- og gig-materiel forudsat, der er en styrmand i båden,
tildeles af instruktionsrochefe n efter instruktion og aflagt prøve.
Styr ma ndsret, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand på inrigger og gi gmateriel
(ekskl. Ormen) inden for det daglige roornråde samt i danske ferskvandsområder, tildeles af
instruktionsrochefen efter instruktion og afla gt prøve i manøvrering af 4-åres inrigger.
Svava ret, der gi ver ret ti l at ro gigsculler i de tilladte perioder, tildeles af
instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve .
Scullerret, der giver ret til at ro singlesculler i de tilladte perioder. tildeles af
instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve. Scullerprøven skal omfatte
entringsøvelse.
Kajakret, der giver ret til at ro kajak inden for det daglige roornråde, tildeles af
instru.ktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve. Prøven skal omfatte entringsøvelse
samt 600 meters svømning i åbent hav.
Styrmandsret til gigotter, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand på Onnen,
ti Ideles af bestyrelsen.
Langtursstyrmaodsret, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand uden for det
daglige roornråde, tildeles efter ansøgning af bestyrelsen.
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Kajakfangtursret, der giver ret til at ro kajak uden for det daglige roområde, tildeles efter
ansøgning af bestyrelsen.
Hvi lke rettigheder, der kræves for at anvende de enkelte både, fremgår af opslag i
bådehallen .

§5, Materiellet
Brugen af klubben materiel administreres af rocheferne, hvis anvisninger skal følges.
Styrmanden har det fulde ansvar for mandskab og materiel såvel over for klubben som over
for myndighederne.
Al skade på materiellet, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder
skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil. Styrmanden skal rapportere skader på
materiellet til materielforvalteren; skriftligt hvis dette forlanges.
Styrmanden er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks.
Reparationer, der ikke er færdige, indføres i reparationsprotokollen.
Bådene skal altid være forsikrede under transport.
Udlån afbåde til andre roklubber kan kun ske gennem bestyrelsen.
Rocheferne kan reservere både til specielle formål.
Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere både til specielle formål.
Det er styrmandens ansvar, at båden efter endt rotur rengøres i fornødent omfang i
overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger.

§6. Roning
Enhver båd skal være fuldt bemandet.
Det er forbudt at medtage passagerer i båden.
Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både efter aftale med
bestyrelsen. Gæstens navn og roklub indføres i roprotokollen .
Før hver start skal roernes og den ansvarlige styrmands navne, afgangstiden og turens
bestemmelsessted indføres i roprotokollen. Efter hjemkomsten indtøres ankomsttiden og det
roede antal kilometer.
Ved forventet sen hjemkomst skal dette indføres inden turen.
Alle inriggere og gigbåde skal føre klubstander. På weekend- og langture samt på søn - og
helligdage føres desuden DFfR's splitflag.
Roning til og fra klubben skal udelukkende foregå gennem sejlløbet for robåde.
Klubbens daglige roområde strækker sig langs kysten fra DragørIMosede i syd til Sletten i
nord.
Det daglige roområde for kajakroning omfatter herudover alle danske ferskvandsområder.
Ingen båd må tjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i
land.
Områder, i hvilke roning ikke er tilladt, fremgår af opslag i bådehallen .
Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eJler lignende ikke gennemføres, og båden lægges
op, skal klubben omgående underrettes. Undladelse heraf medfører erstatningsansvar ved
eventuel eftersøgning. Lægges en båd op, henligger denne for styrmandens ansvar. Det er
styrmandens ansvar, at båden snarest muligt bringes hjem.
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Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der i agterstavnen føres klart lys, der er
synligt horisonten rundt i en radius af mindst 2 sømil. Scullere og kajakker må kun benyttes
efter mørkets frembrud i følge med inriggere.
Gigsingiescullere, singlescullere og kajakker må kun benyttes, når scullerskiltet er lukket.
Erfarne roere kan opnå bestyrelsens tilladelse til al ro i perioderne fra standerhejsning lil
scullerskiltet lukkes og fra scullerskiltet åbnes til standerstrygningen. På disse ture er det en
betingelse, at roeren er iført en godkendt svømrnevest, og at kysten følges så nær som
muligt.
Børn under 16 år skal altid bære svømmevest ved brug af sculler eller kajak.
Roning i kaproningsbåde må kun ske med bestyrelsens tilladelse.

§7. Langture
DFfR's langtursreglement er gældende for klubben.
Som langtur betragtes enhver tur, der går ud over det dagli ge roområde.
Ture inden for det daglige roornråde, der strækker sig ud over en dag, samt langture, kræver
ansøgning på en særlig blanket. Ansøgningen skal godkendes af langtursrochefen, inden
turen påbegyndes. Endagsture, der udgår fra klubhuset, kræver dog ikke ansøgning.
Holdet arrangerer selv transport afbåde og betaler selv påløbne udgifter herved.
Både og materiel skal bringes hjem umiddelbart efter turens afslutning.

§8. Vinterroning
Det er tilladt at ro fra klubhuset hele året. Dog gælder følgende regler uden for den egentlige
rosæson:
AI vinterroning skal ske så nær land som muligt.
Roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning må kun finde sted i tidsrummet
fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.
Ved roning fra Svanernøllen skal roerne medbringe en godkendt redningsvest.
Roning i singlesculler og kajak må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse. Roeren skal
være iført en godkendt svømmevest. Hvis roning ikke foregår i følge med andre både, skal
roeren yderligere være iført en våd- eller tørdragt.
Regler for vinterroning på Bagsværd Sø fastsættes og administreres af kaproningschefen.

§9. Ikrafttræden
Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte reglementer for Danske Studenters
Roklub.
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Ergometer-cykel er i produktion!
Fra en læser i Sønderborg Roklub har vi modtageljlg. supplerende oplysninger vedrørende
den i sidste nummer nævnte ergometercykel:
Idet jeg takker for den høflige henvisning til vort udmærkede klubblad i Sønderborg Roklub
på side 7 i jeres nr. 2 d.å .. kan jeg overhale vort blad indenom og oplyse, at den spændende
kombination af ergometer og velocipede skam er i handelen i en produktmodnet version fremstillet i en så overdådig variation afmodeller og smarte design, at man må imponeres.
Hvor den atbildede "jemhest" var primitiv og fransk (de har kun forstand på kvinder og tøj),
er den smarte og fancy model naturligvis fra Guds Eget Land (de har ikke forstand på
kvinder - men industrielt design!).
Mig bekendt forhandles cyklen kun over internettet, men det er måske en ide for et af de
mange driftige medlemmer af DSR at starte en importvirksomhed af ro-cykler? ;-)

Med roerhilsen
Johannes Andersen
Det amerikanskefirma kan findes på adressen. http://www.rowbike.comJindex.html

Sæsonen er i gang'
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Orienteringsløb 2000
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

02.04
09/04
16/04
30.04
06.0S
07/0S
14.0S
2 110 S
04/06
06.06

Gåsehusløb
B
B
B
SM-stafet
B (SM)
D-stafet
D-stafet
Div.6-match
Byløb

Ravnsholt
Jægerspris Nordskov
Buresøskovene
Danstrup Hegn
Gribskov Nødebo
Tisvilde Hegn
Ravnsholt
GI. Grønholt Vang
Stenholt Vang
København Centrum

***

DSR ** *
Lyngby O K
DSR
Fredesnborg O K
OK 73
Tisvilde Hegn
Lillerød IF
Søllerød OK
HF Hillerød
Lyngby OK

1

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:http://homeO.ioet.tele.dklrclausen/dsr/osek.htm
eller via www.dsr-online.dk
T il melding:
Gåschusløb:
Øvrige løb*:

* (14 dage før)

Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
lohan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Vimm

tlf. 38 1762 52 (arb.)
4S U::' 86 05 (priv.)

,-----------------------------------------------------------.--- -

Materia le til bladet

kan sendes på e-mai! tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, el.ler
man kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.
Deadline for næste nummer: xxxdag d. xx. april 2000
Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
Henrik Pedersen og Majbritt E. Jense n , .
Tryk: Offs eta, Horslunde
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Oplag: 1250

stk ~
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside : www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 Il

ø

Formand:

Kasserer:

Sekretær:

Henning Rasmussen
Norma svej 14
2000 Frederiksberg
1136464767
e-mail: form and@dsr-online.dk

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
11 45 85 8605
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk

Dorthe Bartels
Hjelmsga de 2, 2.tv.
2100 København ø
3927 48 82
e-mail: dsr@dsr-on line.dk

a

Kaproningschef:

l nst rukt ionsroehef:

Motionsroehef:

Søren Aasmul
Rorgm . Schneiders Vej 60
2840 Holte
11 45 414280
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk

Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv.
1911 Frederiksberg C
1133213484
e-mail: instruktion@d sr-on line.dk

Steen Knudsen
Lolland svej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
11 38 198931
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursrochef:

Kajakrochef:
Peter Viu f Johansen

Motion+:

Holsteinsgade 55 . st.tv.
2100 København ø
11 35434041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5. tv.
2100 København ø
'il 3542 84 56
e-mail: plus@ dsronline.dk

Husforvalter:

Køgemester:

Materielforvalter:

Mogens Haut
Strand vænget 55
2100 København ø
39298499
e-mail: husforvalter@dsronline.dk

Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg

L,ars Haut
Stakkeleddet 24
2970 Hørsholm
il 45 76 48 04
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
11 33 9 18997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

a

C

'il 35 36 88 05
e-mail: koegemester@ dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR , Strandvænget 55,
2100 København
e-mail: olehan25@get2net.dk

ø

ORJENTERINGSSEKTIONEN:
Formand:

Kasserer:

Sekretær:

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
'il 45 88 5886

Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
38284871

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
'il 45 85 8605

a
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000

27
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Ca. 100 personer mødte op d l. marts lil åretsjørste introduktionsajienjor nye medlemmer
og hørte instruktionsrochej Morten Runge jonælle om mulighederne i DSR.
Næste introduktionsaften er primo april

Høj skiføring og højt humør på DSR 's skitur i Italien. Bladet håber i næste nr. at kunne
bringe en beretning om turen. (Foto: Peter Juhl Madsen)
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 4 * MAJ 2000 * 68. ARG.

Ved standerhejsningen d. 26. marts døbte tidligere materielforvalter Søren Larsen
nybygning nr. to fra DSR 's bådeværft. Den smukke firer fik navnet Ask.

Indholdsfortegn else
Aktivitetskalender 2000 ...................................................................................................................... J
Nyt fra bestyrelsen .............................................................................................................................. J
Vil du gerne være medlem af en velholdt klub ? ............................................................................... .4
Salsa y Papas...................................................................................................................................... 5
Motions-, lnstruktions- og Materieludvalget arranf(erer............................................... .... ................. 6
IlItrofest .............................................................................................................................................. 6
Husk: Førstehjælpskursus IJ. og 27. maj .......................................................................................... 7
Skabskort............................................................................................................................................ 7
Tur til Struckmannparken ................................................................................................................. 9
Måneskinstur.................................................................................................................................... 1O
City-orienteringslob i København ..................................................................................................... 11
Diverse nyt fra internettet .............................. ............. ..................................... ...................... ........... 11
Fra ny kani" til flokdyr ... ? ............................................................................................................. 12
Differentiering af kontingent ....................................................... .. ....... ........................................... 12
Udlejning af k/ubbe" .......................................................................................................... .............. 1J
Nyt sortiment og nye priser i baren .................................................... .... .......................................... 14
Standerhejsning ............................................................................................................................... 15
Et medlem siger farve/.. .................................................................................................................... 16
Sponsorer til DSR .............................................................................................. ............................... 17
Orienteringsløb 2000 .......................................................... .............................................................. 18

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokarl. Det1e forefindes på kontorets dør i
bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret vil blive opkrævet det følg ende kvartal Kontingentet er 450 kr. pr kvartal
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1.1/4.1(1 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages
varsel Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr 3,00 til DSR's girokonto nr. 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse" , navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for. at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen . Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde
sted ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren .

Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

6. maj

Introfest

12. maj

Fredagsbar med live salsamusik

13. maj

Førstehjælpskursus

14. maj

Aktivitetsdag

19. maj

Måneskinstur

27. maj

Førstehjælpskursus

28. maj

Løvspringstur

1. juni

Kredstur til Struckmannparken

17. juni

Fødselsdagsfest

25. juni

Aktivitetsdag

27. juli - 9. august

Hjelmsjo-arrangement

26. august

Kanindåb

30. september

Høstfest

29. oktober

Sta nderstrygning

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Bestyrelsen holdt d. 8. april strategidag. Nogle afresultateme af bestyrelsens overvejelser
kan ses andetsteds i bladet, bl.a. forsøget med kontingentnedsættelse for yngre medlemmer
og forsøgene på at få sponsorstøtte.

•

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til optimal nyindretning aftoiletteme på I. sal. Herefter skal indhentes tilbud fra murer og tømrer. Der er indsendt ansøgninger om fondsstøtte, idet en sådan er nødvendig for at føre planeme om ombygning ud i livet, da klubben ikke i øjeblikket selv har de nødvendige midler.

•

Der vil blive afholdt to arbejdsdage, bl.a. for at få malet forskeJlige steder, hvor det er
stærkt tiltrængt. Se indlæg andetsteds i bladet.

Vil du gerne være medlem af en velholdt klub?
Her er en muligbed for at bjælpe med at sætte klubhuset i stand.

Søndag d. 14. maj + d. 25. juni
Kl. 10 - ca. 16
Opgaver:
Der skal males vinduer + evt. andet
Ordnes i haven
Klargøring af havemøbler
Samt andre opgaver

Skriv dig på listen i slyngelsruen

Hilsen bestyrelsen
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Fredag den 12. maj ca. kl 22.00 sharp.
Stor udvidet fredagsbar med live music:
First time i DSR
husforvalteren featuring Salsa y Papas
Karl på sopransax
Tina på altsax
Mogens på barytonsax
Søren på harmonika
Søren på klaver
Niels Peter på bas
Rolf og Erik på percussion
Spiller inciterende Salsa
Melao de Cana, El Jamaiqino, Satelite, Nuevo Dia,
El Sabroson, Mi Tierra og mange flere.
Salsa, Merenque, cha cha cha, bolero, mambo.
Nu kan vinterens dansehold afprøve deres kunnen, men alle
kan lade sig fange af spændende rytmer, flytte fødderne og
vrikke med understellet.

Motions-, Instruktions- og Materieludvalget arrangerer

En dag med støv, kaffe, saltvand, frisk luft,
middag, dans og musik
lørdag d. 6. maj 2000 kl. 13.00
skal vi have det sidste skidt og støv ud af krogene i vores båd hal. Det er med andre ord blevet tid til

Forårsrengøring af bådhallen
For at gøre plads lil forårsrengøringen i bådhaUen inviteres nyudsprungne roere fra i år såvel som sidste
år saml andre, der har lyst til at få frisket deres rolag op, til

Brush-up roning
Der vil deltage instruktører såvel som erfarne stynnænd i denne del af arrangementet.

Kom og vær med. Meld dig til enten roning eller rengøring og vær med til at friske båd hallen
op. Nærmere oplysninger på tavlen i Slyngelstuen.
Efter en arbejdseftermiddag i båd hallen eller en tur på vandet er der
l
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lørdag d. 6. maj 2000 kl. 19.00

Introfest
En perfekt ramme til at hilse på nye og gamle rokammerater'
Der serveres traditionen tro rigelig med god mad, drikkevarer fra baren og masser af god
dansemusik til langt ud på natten. Kridt danseskoene og medbring masser af godt humør.
Nærmere oplysninger om festen på tavlen i Slyngelstuen, hvor du også tilmelder dig arrangementet.
Vi glæder os til at se dig!
6

Husk: Førstehjælpskursus 13. og 27. maj
Motions- og langstursudvalget tilbyder førstehjælpskursus, med relevans for aJle roere, men
især styrmænd.
Kurset varer 6Y2 time ink!. frokost- og kaffe pause(r).
Max 16 personer pr. hold. Der udstedes personligt kursusbevis.

Kursus afltoldes lørdag d. 13. og 27. maj kJ. 9.30 -16.00 i DSR
Det koster 90 kr. at deltage. (Inkluderer kursusafgift, kaffe og frokost).
Tilmelding til kurset sker ved at skrive dig på opslaget i slyngelstuen, og ved at købe en billet i baren senest d. 1 maj. De første 2xl6 personer, som
køber billet, er kursusdeltagere. Ved få tilmeldinger
kan vi se os nødsaget til at slå kurserne sammen.
Vel mødt

MOlions- og langtursudvalget

Skabskort
På kJubbens opslagstave har du måske læst at du skal forny dit skabskort inden I. maj, eller
måske har du ikke læst det. Da det imidlertid ikke er blevet annonceret i bladets aprilnummer
forlænges fristen til den 15. maj, men så kommer den store boltsaks også i aktion.
Altså tiden er inde nu, hvor du kan forny dit skabskort, hvis du vil beholde dit skab, og det er lidt
tidligere end tidligere år. Efter den 15. maj vil låsene på ikke-fornyede skabe blive kJippet og
skabene blive tømt. Hvis du har et skab og ikke vil forny lejemålet, skal du tømme skabet snarest
og senest d. 15. maj.
Skabskort købes i baren og koster også i år kr. 30,-. Da der er pres på damernes skabe, kan hver
dame kun leje eet skab.
Førstegangskøbere af skabs kort udvælger sig først et ledigt skab og noterer
sig skabsnummer samt placering i midten, foroven eller forneden. Dette
oplyses i baren ved køb afkortet. Ved fornyelse afkort er fremgangsmåden
den samme.
Rengøring af dit skab påhviler dig selv, og det skal du selvfølgelig gøre.
Mogens HauI. husjorvalter

Instrukti on

Har du lyst til at få testet balanceevnen i en rigtig kaproningsbåd (outrigger)? Vil du udfordre
skæbnen ved at ro med 2 årer? Går du med en kaproer i maven, eller kunne du blot tænke dig en
prøvetur med nogle afDSRs kaproere i deres rette element?
Alle disse ønsker kan du få opfyldt i løbet af sommersæsonen, hvor der vil blive mulighed for prøveture i 4x (dobbeltflrer = to-årers-bådtype) og evt. 8+ (en-åres-bådtype) med udvalgte outriggerroere fra Bagsværd som instruktører.

KRA v..

lnstruktørstatus eller scullerret.

HVOR:

Team Danmarks rocenter, Gladsaxe rostadion, Skovalleen, Bagsværd.

HVORNAR:

Hver anden mandag klokken 18.00 fra starten af maj (om alt går vel)

HVORFOR:

!t's an offer you ean't refuse!

For tilmelding og nærmere information: Se kaproningsopslagstavlen i Slyngelstuen i løbet af sæsonen.

Svanemollekontakten

TI stærke til gutter!!
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Tur til Struckmannparken
Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 1. juni afholdes det årlige kredstræf i Struckmannparken
for alle Københavnskredsens klubber - et flot syn med inriggere i stimevis. Efter frokosten
dystes der i forskellige konkurrencer tilrettelagt af en af kredsens klubber, og roerne fia 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 j Slyngelstuen. Vi mødes i klubben kl. 9.30 og sætter badhold.
Vi regner med at være hjemme igen sidst på eftermiddagen.
Tag dine rokammerater med og få en rigtig hyggelig dag ud af det. Lav selv en lækker frokost
og tag med - husk kaffe og kage!

Vel mødt!

Motionsudvalget

LØVspringstur
Årets løvspringstur går til Esrum Sø, hvor vi ror søen rundt
og beundrer de nyudsprungne træer. Den linder sted

søndag d. 28. maj.
Vi låner både i Fredensborg Roklub i Fredensborg og regner
med at have 25 pladser. Vi mødes der kl. 11.00 og regner med at
være inde ved 15-tiden.
Husk madpakke og drikkevarer, som vi nyder undervejs.
Nærmere oplysninger om arrangementet og transportmuligheder
samt tilmelding på opslagstavlen.

Med venlig hilsen

Motionsudvalget
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Oplev Københavns kanaler i foråret

Måneskinstur

St. Bededag
Fredag d.19. maj
kl. 19.00
Vi mødes på bådpladsen, sætter bådhold og ror en tur ind i kanalerne,
mens solen går ned.
Vi holder kaffepause inde ved Gammel Strand, så tag f.eks . en kande
kaffe med hjemmefra.
Kage og andre søde sager vil ligeledes blive positivt modtaget.

© Ved lunefulde månetide sættes kursen hjemad og en scene med
blinkende stjerner kan begynde.
Påbud! Det er styrmandens ansvar, at der er lys på båden! Tag
evt. en kraftig lygte med som reserve, hvis klubbens lampeføring
skulle svigte undervejs.
fF

©

Efter turen bydes på en lettere varm anretning evt. suppleret af diverse drikke i klubben - mod en sædvanligvis beskeden betaling.

Vel mødt og med venlig hilsen Motionsudvalget

IO

City-orienteringsløb i København
Hvis ikke du har prøvet orienteringsløb før, er dette en oplagt chance. Banerne er forholdsvis
nemme, det foregår der hvor du bor, og T kan være flere sammen på et hold. For jer der er vant
til at løbe orienteringsløb, er det en sjov afveksling fra det sædvanlige terræn.
Lyngby Orienteringsklub arrangerer by-orientringsløb i Københavns Centrum tirsdag d. 6.
juni. Start og mål findes på Kastellet, og starten foregår mellem kl. 18.00 og 19.00. Der er
baner på 5 km og 9 km, og der kan løbes individuelt eller på hold.
Tilmelding og betaling kan ske i baren indtil 18. maj. Prisen er 60 kr. for individuel deltagelse
og 150 kr. for hold. Når du ikke ned i klubben, kan du tilmelde dig i Magasins sportsafdeling
senest 20. maj.
Hold øje med opslagstavlen for yderligere information.

Hans Juul Andersen

Diverse nyt fra internettet
På DFfR's hjemmeside, www.rolling.dk. kan man se, at FISA, det internationale roforbund,
har opdateret sin hjemmeside med bl.a. portrætter af tre personer fra den danske roelite, nemlig Karsten Nielsen, Thomas Poulsen og Victor Feddersen. Man kan undre sig over, at FISA
kun har lavet portrætter af j alt 12 roere fra hele verden, men så er det da flot, at en tjerdedel af
disse er danskere.
På DFfR 's side kan man også finde en henvisning til en OL-side, hvor der fortælles om roning.
Tilsyneladende har man ikke de store forventninger til dansk OL-guld i roning, for som mulige
guldvindende ro-nationer nævnes Australien, USA, Italien, Tyskland, Holland, Canada og
Schweiz, men ikke Danmark. Så den kan bl.a. guldfireren så lige tygge lidt på.
LB

II

Fra ny kanin til flokdyr ... ?
En række initiativer er gennem de seneste par år blevet iværksat med henblik på at sikre en
bedre integration af kaninerne. Senest er rovagtsordningen blevet genoplivet, og der arrangeres
en "Brush-up"-eftermiddag for nye såvel som "rustne" roere.
Bestyrelsen har truffet beslutning om, at der indføres en føl -ordning for nye roere. Ideen er, at
en gruppe roere knyttes til en styrmand, som skal hjælpe med, at de nye roere kommer på vandet og ind i det sociale liv i klubben. Der skal derfor bruges et antal styrmænd, som har lyst til
at bruge lidt tid på denne for klubben vigtige opgave. Er du som styrmand interesseret, kan du
henvende dig enten til Steen Knudsen eller Morten Runge.

Bestyrelsen

Ved seneste generalforsamling blev det foreslået, at unge og/eller studerende i større grad skal
tilgodeses med hensyn til kontingent end det er tilfældet i dag. Hvis man er aktivt medlem og
tyldt 20 år, betaler alle som udgangspunkt fuldt kontingent på kr. 480,- pr. kvartal.
På bestyrelsens strategidag i april blev forslaget diskuteret, herunder bevæggrunden for at ændre på kontingentsatsen for denne gruppe medlemmer. I løbet af de seneste tre år har vi set, at
gennemsnitsalderen på nyindmeldte medlemmer er steget fra 26 år til over 30 år. Det er en
udvikling, som bestyrelsen mener bør standses. Man kan forvente, at yngre medlemmer er aktive i længere tid, da man typisk ikke har de samme forpligtelser familie- såvel som karrierernæssigt. Det betyder også, at jo yngre man er, jo lettere vil det være at afse tid til frivilligt
arbejde i udvalg såvel som bestyrelse. Dette vil også hjælpe på klubbens økonomi, da tilskud
fra Københavns Kommune er betinget af at der er aktive medlemmer under 25 år.
Derfor har bestyrelsen besluttet at køre med nedsat kontingent for aldersgruppen 20 til 24 år
med virkning fra 1. april 2000. Ved generalforsamlingen i november skal der så tages stilling
til, om dette forsøg skal gøres permanent.
Fra kvartalet efter man er tyldt 20 år til og med kvartalet, hvor man fYlder 25 ar, vil kontingentet udgøre 67% af det almindelige aktiv-kontingent, svarende til kr. 320,- i kvartalet. Første
indbetaling vil stadig være kr. 480,-, hvilket svarer til , at man betaler for 4Y, måneders medlemskab ved første kontingentindbetaling.
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Udlejning af klubben
For at tilgodese de medlemmer i klubben, som gennem årene har været aktive og ydet en stor,
frivillig indsats for fremme af kJublivet i DSR, tilbydes de at leje klubben til private arrangementer.
Klubarrangementer har første prioritet, og specielt om sommeren skal der være mulighed for at
klubmedlemmer kan arrangere grillaftener og lignende spontant.
Alle ansøgninger om leje af klubben til private arrangementer skal godkendes på et bestyrelsesmøde. Der er bestyrelsesmøde den førs ~e tirsdag hver måned.
Ba~eret på de seneste års erfaringer vil der fremover være følgende 2 muligheder for leje af
klubben:

Arrangement med barvagt (3.000 kr. + ekstra til barvagt)
Du betaler 3.000 kr. for leje af lokaler og rengøring (du skal selv fjerne alt undtagen borde og
stole). Derudover betaler du 100 kr. pr. time for en barvagt (denne person udpeges ar bestyrelsen) og drikkevarer købes til klubpriser.

Arrangement med egne drikkevarer (5.000 kr.)
Du medbringer selv drikkevarer og betaler ekstra 2.000 kr. i kuvertpris. Klubbens bar er lukket. Der betales som ovenfor 3.000 kr. for leje af lokaler og rengøring (du skal selv fjerne alt
undtagen borde + stole).
Kontrakt:
Efter at din ansøgning er blevet accepterer, modtager du en kontrakt. Denne returneres i underskreven stand sammen med et depositum på 1.000 kr. inden for 14 dage. Senest 14 dage inden
selve arrangementet indbetales restbeløbet.

Bestyrelsen

•

••

•

••
•
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Nyt sortiment og nye priser i baren
Intet varer evigt på denne jord og derfor heller ikke i DSR.
Tiden er kommet, hvor Tuborg og Carlsberg har åbnet for levering af pilsner på de nye lette
PEN-flasker, som indeholder 38 cl., hvor de almindelige glasflasker rummer 33 cI.; dette betyder så en højere pris.
Læskedrikke som KUl"Vand, Cola og lignende bliver fremover fortrinsvis leveret i 50 cl. plastflasker.
Stækt øl bliver indtil videre solgt til gammel pris så længe det nuværende lager ikke er tømt.
Fremover vil der kun blive indkøbt små mængder stærkt øl, og prisen for disse vil stige.
Priserne bliver således:

Carlsberg pilsner og Grøn Tuborg, PEN 38 cl
kr. 12,----------------,,------------------------ 33 cl indtil lager er tømt " 10," 10,Carls Specialog Classic
Stærkt øl indtil lager er tømt
" 13,Stærkt øl fremover
IS,Let øl
"
7,Læskedrikke SO cl

--------" -------- 2S cl
Til klubbens fester forhøjede priser ifølge opslag.

pbv.
husforvalteren

I1H , J)SA. '5 BI/lUer
s-n<;~o HVO/1 ('11//\/
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flY' G65 /6 MGJJ
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10,7,-

Standerhej sning
Søndag d. 26. marts gik vi atter over til sommertid, men der var nu ikke noget sommerligt over
vejret denne dag, hvor DSR holdt standerhejsning. Kulde, gråvejr og regn satte deres præg på
dagen, hvor sol og lidt mere forårsagtige temperaturer havde været velkomne. Vejret til trods
blev det en hyggelig dag. Formand Henning Rasmussen bød atter engang velkommen til en ny
sæson, studentersangeme bidrog på vanlig vis til at gøre dagen festlig, og båddåb blev det også
til. I år kun en enkelt ny båd, nemlig nybygning nr. to i nyere tid fra DSR's bådeværft, en
smuk fireåres inrigger, der af tidligere materielforvalter Søren Larsen fik navnet Ask. Ask var
sammen med Embla ifølge den nordiske mytologi de første mennesker på jorden, og da den
første nybygning sidste år fik navnet Embla, var det kun naturligt, at nummer to fik navnet
Ask.
Efter standerhejsningen og båddåben fulgte den traditionelle frokost, hvor de fremmødte
medlemmer havde mulighed for en snak om verdenssituationen og den kommende sæson over
den dejlige mad.

Red.

Standeren og Dannebrog
går til tops. Formand
Henning Rasmussen ser til,
at alt går korrekt til.
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Et medlem siger farvel
Kære rovenner

I

Jeg har en meddelelse, der vil glæde mange, men efterlade endnu flere i en blanding af dyb
chok og uendelig bedrøvelse: jeg forlader DSR. Og det er ikke en joke.
Ja, faktisk forlader jeg landet. Den 29 . maj drager jeg til Nuuk, Grønland, for at søge nye arbejdsmæssige udfordringer.
Selvfølgelig er det med blandede følelser, jeg siger farvel til mine vante omgivelser. Ikke
mindst bliver det vemodigt at sige farvel til DSR, hvor jeg har sl.aet mine folder i så mange år.
At nævne alle de gode oplevelser, jeg har haft, ville være helt uoverskueligt.
Lad mig derfor nøjes med el par punktvise nedslag i min lange og glorværdige ro- og festkarriere i DSR. Jeg vil med min velkendte elegance og diskretion gøre mit yderste for ikke at genere nogle. I hvert fald ikke særlig meget.
Min første tanke og tak skal gå til alle de DSR-medlemmer, jeg i årenes løb har haft fornøjelsen af at dele mine ro- og kajakoplevelser med. For mig har det al dele rosporten med andre
altid været det mest centrale. Det være sig i en inrigger eller på en fælles kajaktur en tidlig
sommermorgen. Den sidstnævnte aktivitet kan i øvrigt anbefales til aJle, og personligt glæder
jeg mig til at udtorske farvandet omkring Nuuk.
Også tak ti I alle dem, jeg har haft fornøjelse af at være på langtur med.
Håber ikke det gjorde noget, at jeg brugte megafonen så tidligt om morgenen .
I

Sidst - men absolut ikke mindst - skal der lyde en stor tak til alle de dejlige DSR-piger, der har
nydt mit selskab igennem årene. I ved, hvad jeg mener. Og l skal vide, at jeg ikke ville have
været en eneste af jer foruden. Ingen nævnt, ingen glemt!
Jeg kan ikke love jer, at l har set det sidste til Far. Derfor ikke farvel, men på gensyn.

Mange hilsner j eres Jacob Hinlz

P.S. Hvis nogen tilfældigvis lægger vejen forbi Nuuk, så send mig en mail på
Ih l{/'Iele,gl.
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Sponsorer til DSR
På generalforsamlingen i november 1999 stillede Jokum Poulsen forslag om, at DSR søgte at
fa sponsorindtægter. Bestyrelsen har diskuteret muligheder for alternative indtægter. Disse kan
deles op i tre grupper; annonceindtægter, sponsorater og fondsstøtte. Bestyrelsen har nedsat
arbejdsgrupper, der skal belyse mulighederne nærmere med henblik på initiativer i løbet af
efteråret.
Annoncering i bladet og på vores web-side kan nok ikke indbringe de store indtægter og skal
afvejes med arbejdsindsatsen for at skaffe annoncører, den daglige administration af annoncerne, ekstra trykkeomkostninger etc. DSR'ere er imidlertid en attraktiv, købedygtig gruppe
(nogle medlemmer synes nok ikke, at de er så "købedygtige", men erfaringen viser, at de fleste
bliver det, så hold ud!). Derfor er det ikke umuligt, at vi vil kunne få annoncører, som kan give
et tilskud til blad- og webdriften.
Roning er ikke så sjældent brugt i annoncer for tirmaer, som gerne vil vise kraft, dynamik og
teamspirit. Konsulentfirmaer bruger fx i annoncer roning for at understrege deres evner til
teambuilding og projektkoordinering. Og hvorfor skulle et konsulentfirma så ikke have lyst til
at sponsorere en roklub? Modydelsen kunne, ud over selve reklamen, være særlige kurser i
roninglteambuilding, herunder medlemskaber for virksomhedens medarbejdere. En sådan
sponsorering rejser en række principielle spørgsmål: Hvis DSR skulle optræde i annoncer for
en virksomhed, er det ikke sikkert, at vi ville have lyst til at blive identificeret med en hvilken
som helst virksomhed. Hvis der fx skulle laves specialinstruktion på andre tidspunkter end den
almindelige instruktion, rejser dette en række spørgsmål. Som sagt vil bestyrelsen nærmere
belyse disse problemstillinger. Det er bestyrelsens umiddelbare opfattelse, at sponsorering kun
skal indføres, hvis der er tale om noget større beløb (fx mindst 100.000 kr. årligt).
Endelig er der fondsstøtte. DSR får allerede i dag fondsstøtte, ikke kun fra Ree's legal, men
også fra andre legater. Der er tale om støtte til konkrete projekter, som fx en forhåbentlig forestående renovering af toiletterne på I. sal og af Kongeværelset. Bestyrelsen vil vurdere, om
der kan opnås fondsstøtte tra andre fonde end dem, som traditionelt har givet DSR støtte fra
tid til anden.
Bestyrelsen hører gerne medlemmernes reaktioner på overvejelserne om alternative indtægter
til DSR's slunkne kasse.
På bestyrelsen vegne

Paul Briiniche-Olsen
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Orienteringsløb 2000
Dato
30/04
06/05
07/05
14/05
21105
04/06
06/06

Løbstype
B
SM-stafet
B (SM)
D-stafet
D-stafet
Div.6-match
Byløb

Skov
Danstrup Hegn
Gribskov Nødebo
Tisvilde Hegn
Ravnsholt
GI. Grønholt Vang
Stenholt Vang
København Centrum

Arrangør
Fredensborg OK
OK 73
Tisvilde Hegn
Lillerød IF
Søllerød OK
FIF Hillerød
Lyngby OK

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:bttp:/lhomeO.inettele.dk/rclausenldsr/osek.btm
eller via www.dsr-online.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb:
Øvrige løb*:

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38176252 (arb.)

45858605 (priv.)

* (14 dage før)

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.
Deadline for næste nummer: fredag d. 12. maj 2000
Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
Henrik Pedersen og Majbritt E. Jensen
Tryk: Offseta, Horslunde
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Oplag: 1300 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 Il

ø

Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
W 36464767
e-mai!: formand @dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
245858605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorlhe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 Køber1havn ø
239274882
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaproningscbcf:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
2 45 41 42 80
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk

Instruktionsrochcf:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv.
191 1 Frederiksberg C
233213484
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrocbef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26. 3.1V.
2000 Frederiksberg
2 38 19 89 31
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursrocbef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
2 J3 91 89 97
e-mail: langtur@dsr-online .dk

Kajakrochef:
Peler Viuf Johansen
Holsleinsgade 55 , st.lv.
2100 København ø
2 35 43 40 41
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Krislensen
Steen Billes Gade 7, 5. tv.
2100 København ø
2 35 42 84 56
e-mail: plus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
SIrandvængel55
2100 København ø
W 39 298499

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. Ørstedsvej 63
1879 Frederiksberg C

Materielforvalter:
Lars Haul
Stakkeleddel 24
2970 Hørsholm
2 45 7648 04
e-mail: rnateriel @
dsr-online.dk

e-mai[ . lllr sJor~ ,~ltcr /!.ctsr-~)J1IIIl(, d.l,

W 35368805
e-mail: koegemester@dsr-onJine.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser'
DSR, Strandvængel 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk

ORJENTERINGSSEKTlONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 L.yngby
2 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
2 38 2848 71

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
2 45 85 8605
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68. ÅRG.

Det sommerlige vejr i første halvdel af maj gav slor aktivitet på bådpladsen.
Ofte var bådhal/en tømt for alt disponibelt materiel. Her er otteren ved at blive søsat
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler
320 kr pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1(1 og 1/10 og skal være DSR I hænde med mindst 3 dages
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse pa den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen inte·
resse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og ak1iviteter benyttes. Eksklusion vil først finde
sted ved en restance svarende til y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

1. juni

Kredstur til Struckmannparken

16.juni

Måneskinstur

17. juni

Fødselsdagsfest
Sankt Hans-aften

23. juni
\

25. juni

Aktivitetsdag

30. juni - 2. juli

Broroning

14. juli

Grillaften og måneskinstur

27. juli - 9. august

Hjelmsjii-arrangement

18. august

Grillaften og måneskinstur

26. august

Kanindåb

30. august

Tur rundt om Holmen

4. september

Svanemøllematch

30. september

Høstfest

29. oktober

Standerstrygning

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

•

•

Gruppen, der er nedsat for at udvikle en ny bådtype, er langt fremme med projektet.
For at komme videre, kræves fondsstøtte til udviklingsomkostningerne på ca. 100-130.000
kr. til støbning af et form til et kulfiberskrog.
Som de fleste har kunnet konstatere, har vores elektroniske roprotokol kun virket sporadisk
i denne sæson, bl.a. pga. at den fortsat optæller km mv. i 1999. Forhåbentlig er protokollen
i funktion , når dette læses.
DSR' s hjemmeside er nu omlagt til systemet Frontpage, hvilket skulle gøre det lettere for
bestyrelsesmedlemmerne selv at ajourføre deres sider. Hjemmesiden er i forhold til tidligere kommet betydeligt længere og begynder nu at ligne et færdigt produkt. Dog mangler
fortsat en del billeder, klubhistorie m.v.

Husk!

Aktivitetsdag i klubben d. 25. juni, hvor alle er
velkomne til at komme og bl.a. svinge en malerkost.

FØDSELSDAGSFEST
FREM MED DE LÅRKORTE, PIGER, OG SMID JAKKEN, DRENGE!
Kom med ti I årets første sommerfest i DSR

LØRDAG DEN 17. JUNI KL. 19

, I

:I
:

\

Jhvor Kajak- og Langtursudvalgene byder op til grill på terrassen, kul på
musikken og fut i danseskoene!

4

Sankt Hans Aften
Kom og vær med til at fejre
Sankt Hans i roklubben

fredag den 23. juni
Vi mødes i roklubben kl. 17.00, sætter bådhold og tager en tur ud på vandet.
Grillen bliver i mellemtiden tændt op, så den er klar ved 20-tiden,
hvor det er tid til at tilberede aftensmaden over gløderne.
Du skal selv sørge for at medbringe kød!
Vi sørger for tilbehør (kartofler, salat og flutes) for 30 kr.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin i baren.
Efter middagen tænder vi Sankt Hans-bålet, synger en
midsommersang og lader heksen flyve til Bloksbjerg.
Billet til tilbehør skal købes i baren
senest onsdag den 21. juni. Pris: 30 kr.
Vi håber på et stærkt fremmøde af hekse,
trolde og andet godtfolk til en hyggelig midsommeraften!
På gensyn!
Motionsudvalget

qMåneskinstur
Fredag d. 16. juni kJ. 19.00
© Vi mødes på bådpladsen, sætter bådehold og

©

ror en tur ind i kanalerne, mens solen
går ned.
Vi holder kaffepause inde ved Gammel Strand, så tag f.eks. en kande
kaffe med hjemmefra.
Kage og andre søde sager vil ligeledes blive positivt modtaget.

© Ved lunefulde månetide sættes kursen hjemad og en scene med
blinkende stjerner kan begynde.
Påbud! Det er styrmandens ansvar, at der er lys på båden! Tag
evt. en kraftig lygte med som reserve, hvis klubbens lampeføring
skulle svigte undervejs.

IF

©

Efter turen bydes på en lettere vann anretning evt. suppleret af diverse drikke i klubben - mod en sædvanligvis beskeden betaling.
Vel mødt og med venlig hilsen Motionsudvalget

Måneskinsturen d. 19. maj
Måneskinsturen Store Bededag blev en af de dejlige af slagsen. I forhold til de foregående år
er turene i år tilrettela!,>1 med en tidligere afgang fra DSR, så allerede kl. ca. 19.30 drog 7 firere
af.sted fra DSR mod havnen i sti Ile vejr og dejligt aftensolskin. Havnefronten og kanalerne var
usædvanligt !lotte og stille denne aften. Vel ankommet til GI. Strand ved solnedgangstid blev
de medbragte forfriskninger nydt, og da mørket begyndte at falde på kl. godt 22, gik turen retur mod DSR.
Ved 23-tiden stod fuldmånen op over Søfortet Trekroner og fulgte os som en stor orange appelsin resten af turen hjem til klubben. Efter turen var der for de fleste tid til at få en snak og
nyde en forfriskning i Slyngelstuen.
Forhåbentlig vil de kommende ture byde på lige så gode oplevelser.
Til dem, der endnu ikke har prøvet en måneskinstur, er der kun at sige: Prøv det, prøv det'

LB
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Herbert Marcus 85 år
"Jeg glæder mig vældigt til at komme ud at ro igen", siger Herbert Marcus og skuer ud over
en bådplads, der myldrer af roere og både på vej i vandet i det strålende sommervejr, dajeg d.
15.5. møder ham på DSR's terrasse til det aftalte fødselsdagsinterview. "Jeg har jo nu fået
ski ftet min anden hofte ud - den første blev skiftet for 12 år siden - så jeg har været tvunget ti I
en pause på et par måneder, men i morgen skal jeg ud med tirsdagsholdet for første gang i år,"
siger Marcus, der d. 20. 6. fylder 85 år, men stadig i høj grad er blandt de aktive ældre i klubben.
"Tirsdagsholdet blev i sin tid startet af DSR's gamle formand Gudmund Schack," oplyser
Marcus. "Jeg kom med i 1982 og har været med siden. Kernen i holdet består i øjeblikket af
Møhring-Andersen, Krag, Kielberg, Magnussen og mig selv. Men vi kan sagtens være flere,
hvis der er ældre medlemmer, der har lyst at være med. Vi ror normalt til Skovshoved eller
Tårbæk og ror gennem hele sæsonen," oplyser han og tilføjer: "Jeg håber at kunne være aktiv
mange år endnu. Jeg kan jo nævne, at museumsinspektør Galster roede dagen før han døde, 94
år gammeL"
Herbert Marcus blev medlem af DSR i 1941 og roede i et par år kaproning i letvægtsfirer. Han
var bl.a. med til indvielsen af DSR's kaproningshus i Sydhavnen i 1942. Desuden var han
kortvarigt aktiv i DSR's dengang nyoprettede Ski- og orienteringssektion.
I september 1943 måtte Marcus som mange andre flygte over Øresund til Sverige. En beretning om bl.a. hans tur i robåd over Øresund med arkitekterne Poul Henningsen og Arne Jacobsen samt disses hustruer kan læses i DSR's årbog for 1993. I Stockholm var Marcus også aktiv
roer, bl.a. deltog han i et otterløb med den svenske studenterroklub.

Som nyslået 85-årig er Herbert Marcus stadig en meget aktiv roer og ser fre m
td mange gode ture bl.a. med "tirsdagsholdet " i løbet af sæsonen
7

Efter hjemkomsten til Danmark og DSR i 1945 var det langtursroningen, der blev hans foretrukne aktivitet. Gennem årene er det blevet til mange ture: i vore egne farvande, bl.a. føljetonbåden rundt om Sjælland, langs de norske og svenske kyster, på Rhonefloden og de tyske floder, på Moldau og Elben de 750 km fra Prag til Berlin, på Themsen og i Skotland og på de
polske masuriske søer. På mange af DSR-turene deltog også Mikkel (Knud Mikkelsen), en
anden af klubbens langtursveteraner. I 1998 deltog Marcus i sin sidste langtur, FISA-turen
Cognac-Atlantique i Frankrig, hvilket han har berettet om i medlemsbladet i maj 1999.
Ud over langturene har også scullerroningen været en del af roaktiviteten indti I for ganske få
år siden. Også som kaproer har Marcus været aktiv i en høj alder: Han styrede for 5 år siden
en 4-åres ved DM.
Marcus fortæller, at han sætter stor pris på det sociale element i DSR: "Jeg har mødt utrolig
mange mennesker i DSR i årenes løb, ogjeg nyder at kunne få en tur på vandet også med de
unge medlemmer af klubben. Jeg korruner også gerne til standerhejsning og - strygning samt til
fx fødselsdags festerne, hvor jo mange af de ældre medlemmer møder op."
Festerne i DSR er jo populære, men det er ikke noget nyt, oplyser Marcus. Også da DSR var
en klub kun for herrer (før 1969), var festerne attraktioner, ikke mindst hos de unge piger, oplyser han og tilføjer "Jeg er i øvrigt meget imponeret af pigernes resultater, både kaproernes og
Ingdistancekaproernes. "
Marcus var i 1992 hovedarrangør af DSR's I 25-årsjubilæumsfest og modtog som tak for denne indsats klubbens udmærkelse Papirkniven. På generalforsamlingen 1996 blev Herbert Marcus udnævnt til æresmedlem afDSR grundet sin mangeårige indsats for klubben.

LB

Roning på Holmen
DFfR har fået meddelelse om, at tilladelsen til at ro på Holmen er forlænget til også at gælde i
år.
DFfR oplyser, at der må ros bag Frederiksholm samt bag Arsenaløen. Der må ikke foretages
landgang på området. Der er ikke adgang til Nyholm, der fortsat er militært område.
Hvis der ros ind i området nord for DOkøen, skal dette foregå så langt fra Nyholm som muligt.
DFfR beder alle, som tager på tur til Holmen, om at respektere ovenstående.

Red.

Førstehjælpskursus
Igennem flere år har der i DSR været talt om afholdelse af et førstehjælpskursus. Den 13. maj
blev der så endelig afholdt et kursus, arrangeret af Rikke Borre. En halv snes medlemmer, heraf en del garvede langtursroere, havde afsat lørdagen og mødte op, trods det fine sommervejr,
der ikke lokkede til at tilbringe dagen indendørs.
Falckredder Johnny Møller underviste rutineret og underholdende om kunstigt åndedræt,
hjertemassage, behandling afkuldeskader, blødninger, benbrud m.v., og deltagerne fik lov at
afprøve den tilegnede viden på hinanden i forskellige situationer.
Heldigvis er det jo sjældent, at medlenunerne kommer ti l skade og har brug for førstehjælp,
men det er rart at vide, at en del afmedlenunerne nu har tilstrækkelig viden til at kunne hjælpe, hvis uheldet er ude.
Et tilsvarende kursus afvikJes d. 27. maj, og det overvejes at afholde et eller flere kurser på et
senere tidspunkt (muligvis før sæsonstarten næste år), da mange flere af klubbens medlemmer
kunne have glæde af kunne førstehjælp.
Det kan absolut anbefales at deltage i et sådant kursus, hvadenten det er DSR eller andre, der
er arrangører.
LB

Deltagerne lyttede opmærksomt til undervisningen l førstehjælp
9

Ingen tabte helt pusten. da der blev øvet kunstigt åndedræt påjørslehjælpskursel

Motionsroning og rovagtsordning
Til afvikling af den almindelige motionsroning har klubben en rovagtsordning, der i år, så vidt
redaktionen erfarer, har fungeret bedre end tidligere. Blandt andet fordi det er lykkedes at fa ct
fornuftigt antal rovagter til at deltage i ordningen. Ordningen har primært til fonnål at hjælpe
med fordeling af både og sammensætning af mandskaber, så tlest mulig roere kommer på vandet ved de faste mødetider: tirsdage og torsdage kl. 17.00 samt søndage kJ. 13.00.
Dette betyder også, at hvis nogen vil ud at ro om eftenniddagen på tirsdage og torsdage inden
den almindelige samling ti I motionsroning, skal man være på vandet i god tid inden kl. 17.00,
således at rovagten kan met overblik over. hvilket materiel, der er til rådighed. Man kan eksempelvis ikke skrive sig i roprotokollen tirsdage eller torsdage kl. 16.30 og derefter først gå
på vandet kJ. 17.00 eller 17.20. I et sådant tilfælde vil rovagten råde over alt disponibelt udstyr, som ikke anvendes af Motion+. Ligeledes bedes det respekteres, at tidsrummet fra kJ.
17.00 til kJ. 17.15 er reserveret Motion+, hvor sammensætning af mandskab og fordeling af
både til den almindelige motionsroning netop foregår. Ved at bakke op om dette, giver du dit
bidrag til, at flest mulig kommer på vandet disse dage!
Red.
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Oversigt over DSR's materiel i Svanemølfen
IStatus

---.,.-

Navn

~ ,,

]ASk

_ _ _ _ ~ Ider____
,_____ ~B~€l

,______11~
Embla

I-t--_____--;-'G:-"u~d,_m-und
Hugin
' Munin
@'ar

1---- _ _ ~idar_

~ ---==--i~:~n9
Ydun

4-åres
OK
_
nej
OK
_ ,(M+)
I
'ikke ~~~r
OK
_ _ _~
OK
nej
Ikke klar
__ L~J
nej
OK
ja
'OK
_
___
_~ _'
IOK____ ~ _ _ _ _
~

=l
-I

,I

'OK / Utæt

fi~;;-forru_
m
OK

nej
nej

Ilkke
'

s!Y!~J

t

I

nej
nej
Ja
ja
nej

Ikke s!}'rm. I.

bigblade
bigblade

~

___

,bigblade
Ibigblade

---+-______~9.blade

=+

~

~ræ----=-__

b.l~~de

---~- - ~~---t------ træ
I

ja
nll.L

----1~__ ~_-_~~~
træ

Tt,ræ

--Jt~----t t::..:
ræ
=-- træ
_
~ _ __

tr~ _o;_---,

lasfiber

-==-_

==-

,træ ---- - -

___ -

I

i::
Itræ

,

I

~
gig

,Navn
iOdin
!Ojsen

Status
:Pa værft
;ikke klar

i

IJucunde
Svanen

OK
lOK

I

Forbeholdt
(M+ og T+ )

I
:Strand
nej
nej

Langtur
nej
ne.L

iBemærkning

IMateriale

Arer
bi9!JI.<l~ _

træ

_

træ
.træ

--

Dobbelt 2

r , - --

IHeimdal

.-

' Ikke klar

,I
,

I

-

I

I

,træ
Imacon f.

Itræ
J ii!isfiber

I

:

:=::=Ji!iacon f

Iglasfiber

I

I

I

~

Dobbelt 3

,
Dobbelt 4

:Mi_ølner

På værft

,

IOrmen

lOK/Utæt

,,

I,kke klar
OK
Ikke klar

' Langture
:Langture
' Langture

I

I
I
,

~-,"kninger:

ja
ja
ja

I

For øjeblikket i SVANEMØllEN .
ja
træ
I
ja
træ
I
træ
ja

,

I

!glasfiber

I

,

M+ = Rerserveret
Motion+
-__MA
---til--_
._- KUN BENYTTES EFTER AFTALE MED M+ Træneme.
Forbeholdt M+. Benytter M+ ikke båden - så er den til fri afbenyttelse.
I
..

I

Itræ
glasfiber
glasfiber
glasfiber

-l--

~=

som M+ .
T+ = Teknik+ - samme
- - - -

[macon f.

I
I

I~ke Styrm I. = BETYDER AT BADEN IKKE MÅ BENYTTES TIL STYRMAN DS INSTRUKTION.

Langd .Kapr. = Forbeholdt langdistance kaproning _

f.

B'er
I

!

Udstationerede både
IAR
IPR
:Svante

~-

Imacon

--

,I

t=

I

--

Ro-orienteringslø b
DFfR lancerer i år et nyt tiltag: et ro-orienteringsløb, der strækker sig over hele sæsonen.
Normalt dyster vi klub mod klub, men her gælder det roer mod roer.
Orienteringsløbet er personligt, og den roer, som har fundet flest poster i løbet af sæ&:lnen - og
har løst de opgaver, der er - vinder præmie. Der er præmie i kategorien "kaniner & I års roere" og præmie i kategorien "øvrige roere".
Der er placeret et antal poster rundt omkring i Københavnskredsens farvand på land, i vand og
måske også i luften.
Her er en oplagt mulighed til at besøge de andre roklubber i kredsen og se noget fremmed farvand, lige fra Hvidovre Strandpark og Dragør til Mølleåen og Furesøen.
Man kan vælge at planlægge ture i nærheden af de lagte poster, eller tage dem på vejen, når
man alligevel ror forbi, f.eks. i Hellerup og Skovshoved. MEN hver roer skal selv finde de
lagte poster (grønne, laminerede A4-ark med en opgave på). Husk, at det kræver langturstilladeise at ro uden for dagligt ro farvand. Dagligt farvand er fra Sletten i nord til Mosede i syd
(forudsat man ror igennem Slusen). Det kræver altså langturstilladelse at ro uden om Amager.

Lister over de roklubber, der indgår i o-løbet, hænger på opslagstavlen i klubben. Tag en seddel, gem den hele sæsonen, og skriv svaret på opgaverne på de poster, du finder. Sedlen afleveres tillangtursudvalget senest mandag d.31.august, hvorefter den videresendes til DFfR København. Vinderne kåres fredag d.S september 2000 i Hellerup Roklub.

Mv.h
Langtursudvalget
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Roning - en livsstil?
Debatindlæg af Max Ulrich Klinker, styrmand
Der kan være mange bevæggrunde for at vælge rosport i DSR. Måske ser man roning som en
enestående mulighed for udmærke sig i sport. Muligvis ser man DSR som stedet, hvor denne
ambition kan indfries blandt ligesindede. Måske er man blot interesseret i at holde sig mådeligt
i form. Og muligvis ser man DSR som stedet, hvor det kan lade sig gøre. Der er ikke kun en
sandhed om roning. Eftersom klubben har et tusindtals medlemmer er der grund til at antage,
at der kan være mange forskellige forventninger og ønsker til roning. Med sit udbud og politik
af aktiviteter bør en stor roklub som DSR søge at tilfredse flest mulige ønsker.
For at begynde med udbud falder det mig efterhånden for brystet, at almindelig roning på
hverdagsaftener fortrænges ganske til fordel for den halvelitære gruppe Motion+. Dels fordi
denne har fortrinsret til temmelig mange af klubbens bedre både og dels fordi andre, som vi
syrligt kan kalde motion minus, pænt har at vente til den Spanske Armada af Motion+ roere
har faet søsat deres både og er kommet væk fra anløbsbroen. En forårsdag som fornyelig kan
klokken godt blive hen ad 17.30 før almindelige klubmedlemmer kan komme på vandet. I betragtning af man pligtskyldigt stiller an før kl. 17.00 for at samle sig en besætning, synes dette
at være berettiget utilfredsstillende. På almindelige roaftener bør det være først-til-rnølleprincippet. 'Roning er dog klubbens "hard-core"-aktivitet for medlemmer. Alle kan stille an til
almindelig roning tirsdag og torsdag. Der må derfor være et andet tidspunkt, hvor flittige Motion+ roere kan tilgodeses, uden at dette kommer i modsætning til deres ambitioner. Vi er trods
alt alle ligeværdige medlemmer, der alle er kvalificeret til at ro.
Man kan samtidig spørge sig hvor stor en del af medlemsskaren, som er tilknyttet Motion+.
Jeg kender ikke selv tallet, men jeg er næppe i en vildfarelse når jeg påstår, at Motion+ roere
langt fra er i overtal. I øvrigt har denne sondring mellem A- og B-roere formentlig ikke en heldig effekt på nye kaniner, der atventende står omklædt kl. 17.00.
For dernæst at kommentere politik har klubbens internet-hjemmeside med præsentation af
DS!\. for1lI1dret mig. I forsigtige, men utvetydige vendinger oplyser man potentielle medlemmer, at det sandelig forventes man ror flittigt, fester mere end jævnligt og i det hele taget deltager forpligtende aktivt i det meste af klublivet. Jeg er ikke i tvivl om, at hjemmesidens forfatter har opfattet sin tekst som velmenende. Men når det er sagt, er det såvel for fremmede
som for medlemmer snublende nær at opfatte DSR som en eksklusiv klub for fanatiske roaktivister, og i hvert fald ikke også et sted for hyggeroere eller i det hele taget for folk, som blot
ønsker roning som en del af deres verden.
Jævnfør ovenfor er det min opfattelse, at klubmedlemmernes interesser og ambitionsniveau er
vidt forskelligt. Og det skal der være plads til. Med en forskellig og bred skare af medlemmer
sikrer DSR sig en homogen klub, hvor også fremtidig tilgang sker jævnt og ikke nødvendigvis
kun blandt enlige studerende med en masse tid til sig selv. Roning behøver ikke at være en
livsstil for at tinde glæde derved.
Hermed skal jeg opfordre til overvejelser om ændring af betingelser for Motion+ roning på
hverdagsaftener samt ændring af præsentation på DSRs hjemmeside.
(Som et kuriosum kan jeg oplyse, at jeg har været medlem i perioden 1988-91 og efter ropause
igen fra 1999).
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Afvikling af motionsroningen i DSR
En redegørelse for samme såvel som et svar på debatindlæg fra Max Ulrich Klinker
DSR tilbyder en række forskellige muligheder indenfor motionsroningen. Dette inkluderer
Motion+ såvel som Tekni k+, der er for de medlemmer, der gør mest ud af rosporten. For Motion+ gør det sig endvidere gældende, at dette er målrettet trænin g til deltagelse i sæsonens
kaproningsarrangementer.
De planlagte roaktiviteter er koncentreret om de hverdagsattener, der ikke ligger op til en
weekend. For al kunne kombinere roningen med et godt klubliv tilbydes der mandag til torsdag
aftensmad fra klubbens køkken i tidsrummet 19.00 til 21.00. Traditionelt har instru kti onen
ligget mandag og onsdag, hvor bådene har været forbeholdt dette formål. Ti lsvarende har de
almindelige roaftener ligget tirsdage og torsdage, således at klubbens materiel har kunnet udnyttes optimalt disse 4 hverdagsaltener. Dette har også i år vist sig at væ re en ganske forn ufti g
fordeling - på de gode rodage er alle klubbens firere på vandet, hvad enten det er ti l instru kti on eller moti on, og kun ganske fa toere har været i overskud .
For at få bådene på vandet på en hurtig og hensigtsmæss ig måde tirsdage og torsdage har vi
valgt at skelne mellem Motion+ og den almindelige motionsroning. De roere, som ikke de ltager i Motion+, møder kJ. 17.00, hvor en rovagt er til stede for at hj æl pe med sammensætni ng
af mandskab og fordeling af bade. I tidsrummet kJ. 17.00 - kJ. 17. 15 hjælper rovagten med at
sætte bådhold sammen under hensyntagen til antallet af tremmødte styrmænd og kan iner
Endvidere tages der hensyn til , hvor langt man ønsker at ro og med hvem man gerne vii ro. Det
samme tidsrum benytter Motion+ til at komme på vandet i de både, som er torbehol dt dem. KI.
17.15 er det afgangstid for øvrige motionsroere.
Erfaringen fra de seneste års tirsdage og torsdage viser, at den ovenfor beskrevne afvikling er
den mest hensigtsmæssige . Normalt oplever vi , at Motion + er på vandet med sidste båd inden
kl. 17.15. For almindelige motionsroere kan klokken godt blive 17.30, inden alle både er på
vandet; det ville være tilfældet under alle omstændigheder. Sådan er det nu engang, når så
mange bilde skal på vandet i det samme tidsrum.
Det er rigtigt, at de hurtigste både er forbeholdt Motion+. Dette skyldes blandt andet, at det er
denne gruppe af roere, som er den mest aktive i klubben, og at det er di sse både, som er tilpasset de roere, der anvender dem i konkurrencer. Ligeledes er det Motion+-roere, som forestår al
vedligeholdelse af disse både. Uden for de faste roaltener tirsdag og torsdag står det enhver frit
at anvende det materiel, som ikke er reserveret til andet formål (det drejer sig om Hu, Hjalte
og Elektra). Det bør endvidere nævnes, at kaproningsmateriel og relaterede ting (bl.a. klubbens
både og motionsrum) finansieres af Ree's Legat under forudsætning af, at der i DSR dyrkes
kaproning på højt niveau.
Klubben og dens h.iemmeside har i en periode lidt under, at den ikke har været opdateret. Dette
er der nu ved at blive bragt styr pa, og i løbet af den kommende månedstid vil de forskellige
sider bliver opdateret. Vi er enige i, at klubben skal være et rart og hyggeligt sted at være med
mulighed for at dyrke roningen såvel som det sociale liv med forskellig intensitetet. Flertallet
af meldinger fra vore medlemmer bekræfter, at det rent faktisk forholder sig sådan, og det er
også sådan vi selv oplever klubben.

Motion+, MOlionsudva/get og Rovagterne
Maj 2000
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Det 55. Stifinderlø b
DSR's O-sektion har nu afholdt det 55. Stifinderløb. Vi fik en virkelig vellykket afVikling af
løbet, ogjeg vil gerne takke alle, der hjalp til. Uden den hjælp, kunne vi ikke afholde løbet.
I april bladet skrev Hans lidt om alle de funktioner, som skulle bemandes på selve løbsdagen.
Jeg vil i det følgende prøve på at give et indtryk af alt det, som ligger før løbet.
Det første er, at vi i marts/april året før løbet bliver bedt om at fortælle Dansk OrienteringsForbund, hvilken dato vi vil arrangere løb, og hvor vi kunne tænke os at gøre det. Der kommer
tilbagemelding fra alle klubber, og der er så et udvalg, som flytter rundt på datoer og skov, så
der bliver en terminsliste ud af det. Herefter forhandler dette udvalg med Skov- og naturstyreIsen for at få ti Iladelse ti I at løbe i Statsskovene. Hen på efteråret er dette afsluttet, og vi får
oplyst, på hvilken dato, og i hvilken skov vi skal lave løbet.
Det næste er at vi finder ud af, hvor vi kan have parkering start og mål. Vi kontakter også
skovdistriktet for at få oplyst områder i skoven, som skal holdes frie afhensyn til dyrene. Herefter begynder planlægningen af banerne. Der skal laves 23 baner. De skal laves med fire forskellige sværhedsgrader, og længderne går fra 14 km for den længste til 2 km for den korteste.
Resultatet indebærer en plan om at anvende cirka 100 poster i skoven. Vi tager ud skoven anbringer en mærkeseddel på hver enkelt post. Disse mærkesedler bliver kontrolleret af en banekontrollant fra en anden klub. Der bliver også lavet definitioner, der beskriver posterne for
hver enkelt bane.
12 dage før løbet modtager vi klubbernes tilmeldinger. I år kom der 370 tilmeldinger, og det er
ret få. Disse tilmeldinger bliver tasten ind på en pc, og der bliver trukket lod om startrækkefølgen, og der bliver lavet en startliste, som sendes ud til klubberne
Herefter tegner vi baner på et kort til hver enkelt løber. Tidligere trykkede vi banerne på med
en speciel banepåtrykker, som faktisk er et gummistempel, som kan ændres. Nu plotter vi banerne på kortene. På kortet sættes den korrekt definition, og der sættes en label på med løberens navn og startid. Dette lægges i en gennemsigtig plastpose.
Dagen før løbet tager vi ud i skoven, og sætter poster op på de steder, hvor vi opsatte mærkesedlerne. Vi etablerer stævneplads, laver toiletter og meget mere.
Så kommer selve løbsdagen, som Hans beskrev.
Efter løbet laves der resultatlister, som sendes ud til klubberne.
Det er et meget stort arrangement til en orienteringssektion afvores størrelse. Jeg tror, vi lægger noget, der ligner 500 arbejdstimer i det. Jeg synes det er meget flot, at vi kan klare det, og
jeg håber, vi kan blive ved med at lave det.
I begyndelsen af dette indlæg skrev jeg om proceduren for fastlæggelse af løbsdato. Vi har
derf()f allerede budt på løb til næste år. Vi har anført 29. april, 22. april og 8. april prioriteret i
den anførte rækkefølge. Som skove har vi anført Jægersp ris Nordskov, Tisvilde Hegn og Danstrup-Krogenberg Hegn, ligeledes prioriteret i den anførte rækkefølge. Jeg håber, at vi får lige
så stor opbakning fra medlemmerne til næste år.

Ronald Clausen
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Orienteringssektionen efterlyser plotter
Af beretningen fra Sti finderløbet kan man læse, at vi anvender en plotter til at tegne banerne
ind på orienteringskortene. Efter fremkomsten af laserprintere og farveprintere, er der mange
plottere, som er blevet "arbejdsløse" rundt om i firmaerne. Vi har en plotter. Det er en A3
plotter af mærket Roland DXY -980. Hvis vi havde flere plottere, kunne vi gøre det meget hurtigere. Hvis I derfor hører om plottere, som bare står og samler støv, så vil orienteringssektionen måske gerne have dem. Ring til Ronald (45885886) eller skriv e-mail til
rclausen@post.tele.dk

Ronald Clausen

En lille rettelse
Som det nok er blevet de fleste bekendt var det rørende afskedsbrev fra undertegnede i forrige
nummer forfattet af TANTE I og TANTE 2.
En enkelt detalje var forkert, nemlig min fremtidige e-mailadresse.
Den bliver: jhi(ii)tele.gJ.
Så er der blot tilbage at sige tak for opmærksomheden og ønske de to ungersvende held og
lykke ud over stepperne.
De kommer om muligt til at nyde endnu større popularitet hos det andet køn, nu hvor far er
rejst.
Med venlig hilsen

Jacob Hinlz

(Jacob flytter til Grønland, red.)

~>
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Scusi, hvor er sneen - og italienerne??
Så var det tid til at spænde de kulørte
brædder på fødderne igen - denne gang i Sauze
d'Oulz i de italienske alper. Hyggelig by, men umiddelbart forladt af italienerne og invaderet af deL engelske (evil?) empire. Englænderne er jo nok mere kendt
for deres talenter inden for sportsgrenen "At bøje højre arm" end inden for skisporten, men der er skam også rigelige muligheder for førstnævnte i Sauze d'Oulx.
Vi fandt hurtigt frem til en yndlingsbar,
the Village, belejligt beliggende i en kælder klos op ad
hotellet, hvor størstedelen af os boede. Et glimrende
band spillede der hver aften og fornøjede os med klassikere fra the Doobie Brothers, Santana, Red Hot
Chili Peppers o.m.a.
Sne var der ikke meget af. men vi bevægede os da fortrøstningsfuldt op på pisterne hver morgen - om ikke andel, så for at solbade på de forskellige restauranter i terrænet. Skiferie og 25 grader - yes!
Udover dem, vi selv havde med, var der masser af andre menneskers møgunger, der - stadig iført ble - susede forbi os ned ad bjerget. Flemming råbte "bonderøve" efter dem, og vi prøvede at spytte på dem fra
li fterne eller diskret lange dem en med skistaven i liftkøerne; desværre havde de som regel både hjelm og
benskinner på ...
En dag arrangerede guiden Andy Capp
race, sponsoreret af den lokale Kasket Karl bodega.
Her blev vi introduceret for begrebet "Gay-on-aTray", og DSR' erne dystede bravt og udfoldede deres
forske Ilige talenter. Ti ne blev slået af en 9-iirig møgunge og fik kun en 2. plads, og Jens " Rimer" og
"Askel" Thiele (hvem er de mennesker??) blev nr.
hhv. 5 og 2 i deres (børnehave)klasse.
Ambi tionsni veauet var for nogle af deltagerne højere, end snedækket i Sauze kunne leve op til.
og de drog en dag på Hellig-ski, mens vi mindre hellige holdt os til de ukristeligt brune pister i Sauze
d'Oulx. Om de kom nærmere Gud på toppen melder
historien ikke noget om ... En anden dag ""." det så
Val Lojre, der var målet, og her kastede novicen Annette sig overmodigt off piste og indsam lede spontant
juletræer på utrad itionel vis!
Dc evige festdyr Bolette og Signe fik den
gode ide, at vi skull e holde '1our de Chambre fordelt
over to aftener og to hoteller.
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Alle billeder er "tag e'"
af Jens Reimer

Skiguiden Kasper udlånte sin ghettoblaster til formålet, men da det gik lysligst til,
ankom hotelmutter og satte et (brunt?) punktum for løjerne. Hun konfiskerede spilledåsen,
mens hendes haven isse af en mand tævede løs på Kasper' Hotelmutter og -fatter var vist lidt
sure på os i forvejen, fordi vi ikke var vilde med maden på denne engelske pensiane. Menuen
stod bl.a. på ørn i eget fedt, jordbærgele og mishandlet broccoli, altid med en delikat tør giffel
som tilbehør, om det så var til isdesserten.
Stakkels Stig, det VAR bare ikke hans skiferie: først klemte støvlerne og skulle
skiftes. Så fik han sine stave stjålet og måtte forsøge sig ned afbjerget uden. Faldt og fik skibumser i panden. Havde nu helt mistet modet, men ærgerligt, at han ikke kom til ski instruktør
Kaspers anden time, da denne havde glædet sig til at sige: "Det giver ingen mening at J()rtsætte ... " Og som en herlig afslutning blev Stig på hjemturen fra lufthavnen antastet af en
autonom i toget, som gerne ville "smadre fjæset på ham" - alt i alt nok en ferie, som Slig vil
tænke tilbage på med stor fornøjelse fremover.
Udover Stigs ski bumser var der ikke de store skader på turen, medmindre man
medregner Charlottes halsbetændelse, som gjorde, at hun ikke kunne tale de første par dage.
Dette var ikke skaden i sig selv - nej det var høreskaderne hos os andre, da hun fik stemmen
eftertrykkeligt tilbage og tog revanche rent snakkernæssigt tirsdag aften under "Italiensk aften"!! Hun havde så travlt med at fortælle om sin str. A75, at hun totalt overhørte Flemmings
bemærkning om, at det altså hed A38 ... Hanne kom heldigvis ikke til skade, den dag hun blev
væltet af en galant italiensk ski instruktør, der rutineret kørte hen over hendes ski! Tænk, at
hun kan SÅ mange bandeord, desværre ikke på italiensk, men jeg tror, han fattede meningen ...
Alt i alt en vældig fornøjelig skiferie på trods af slush-pister og engelsk euisine;
det ku' vi alle blive enige om, da vi den sidste dag sad og ventede på bussen i Sauze - i 25
grader og med hver en isvaffel i hånden - men næste gang skal vi måske ha ' vandskiene'

Flemming og Dorte
Ordliste: A 75 - brystmål i kinesisk mandshøjde
Gay-on-a-Tray - snowbourder

Andy Capp - Kasket Karl
rest dyr - party an irnal = Signe og Bolette
Havenisse - italiensk dværg

Io sono stinke - jeg er træt (mand)

lo sona stinka - jeg er træt (kvinde)

Kasper - skiguide (ikke det venlige spøgelse)

Mishandlet hroccoli - skamkogt broccoli

Bonderøv - internationalt for idiot

Glimt/ra ski/uren: Masser a/sol, men ikke megel sne
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Påsketur til Vierwaldstattersee i Schweiz 2000
Allerede i efteråret lød jungletrommen : Søren Lodberg laver Påsketur til Vierwaldstiittersee.
Det lød godt, så vi skyndte os at tilmelde os. Først senere gik det op for os, at det reelt var en
tur for Sydjyske Kreds. Heldigvis var der også plads til en håndfuld DSR'ere. Det viste sig
siden, at det meste aflandet var repræsenteret, og på holdet var der alt fra nybegyndere til garvede langtursroere; søroere, havroere, og en aldersspredning fra ca. 20 til 60 år. Selvom mange
kendte hinanden på forhånd, var alle interesserede i at snakke på tværs, og som altid er det
spændende at høre, hvordan de gør tingene i andre klubber.
Vierwaldstiittersee er en næsten stjerneformet alpesø, hvor vi roede på kryds og tværs. Hver
dag bød på nye afkroge og seværdigheder. Der var sneklædte bjergtinder, græsgrønne skråninger med klokkeklingende lilla køer; og idylliske bjerghoteller med masser af blomster, kølige
fadøl og roterende toiletsæder. Der manglede bare et møntindkast til at starte modelbanen,
men det var ikke nødvendigt - toget kom helt af sig selv.
Vores faste base var vandrehjemmet i Luzern. Hver morgen blev vi på ægte turistmaner fragtet til bådene ,og efter dagens første iskolde fodbad (afgang fra åben kyst), var vi klar til dagens rotur. Dagsdistancerne var mellem 18 og 45 km. Selvom det sidste måske lyder langt så
tidligt på sæsonen, var der ingen problemer, da vi havde vi den nødvendige tid. Desuden var
der hver dag et landhold og mulighed for at bytte til frokost, og derved dele dagens distance
med en anden.
Maden på vandrehjemmet fortjener et særligt afsnit. Efter at have haft besøg af en flok vilde
danske vikingeroere, ved schweizerne nu, hvilke mængder mad, der kræves for at dække kaloriebehovet efter en god rotur. Kokkens sprogkundskaber var ikke de bedste, men han forstod
dog udmærket udtrykket: "Eine grosse Hulle" suppleret med cirkulære håndbevægelser over
maven. Da en enkelt talsmand havde fremlagt dette synspunkt, supplerede han omgående spagettien med en gang ris. Ellers var maden god; altid 2 retter, gerne pasta og chokolademousse.
Derudover oplevede vi for første gang den luksus at få udleveret færdigsmurte madpakker. Det
var altid spændende at se, hvad der var på maden, samt hvor mange madpakker, der manglede
på dagens tur.
Påsketur, - det lød koldt - så vi havde pakket hat, handsker og halstørklæde og så de lange uldne. Top og roshorts var også kommet med, så vi kunne tage det på inden under på ekstra kolde
dage. Heldigvis, - for der gik helt bikini i den, og efter et par dage på vandet var de fleste dannebrogsfarvede - dvs. røde og hvide i striber og klatter.
Selvom vejret var nærmest perfekt, nåede vi dog også lige at opleve, hvordan en bjergsø også
kan opføre sig! De lokale havde ellers advaret os : "KI. 11.00 starter F0HN-vinden i søens
fjerneste del." Det passede næsten - den startede 11.03 '
I starten oplevede vi det som suset fra en varm føn-tørrer, men da den også gav "lidt" bølger,
fik vi snart nok at se til. Blikvandet blev i løbet af ingen tid forvandlet til et stærkt genstridigt
farvand. 6 både vendte om og gik i nødhavn. 8 både kæmpede sig frem. Den sidste båd var så
sent på den, at turiederen i mangel af SOK (Søværnets Operative Kommando) indledte sin
egen eftersøgning. En anden båd nåede i land med næsten 5 bord vand og en lettere skræmt
besætning.
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Schweizer-turen var en god start på sæsonen, som ud over roning også bød på el besøg ved
Rheinfal1, muligheden for at se Luzem by, samt et besøg på et skisportssted, hvor alle skientusiasterne beundrede vores perfekte outfit med sandaler og roshorts.

Kirsten Nielsen. Lene Rohde og Pia Aho østergaard
Øvrige DSR-deltagere: Søren Larsen, Yvon Lindschouw og Lone Haulund Christensen

Glimt fra påsketuren på Vierwaldstdttersee

Resultater fra Hvidovre Roklub 's Stjemeløb 2000
Løb

distance

placering

deltagere

Aben Mix

IO km

4

Espen Palundan. Christian Hansen. Karen Tinggård

Senior Dame

IO km

1

Britta Kristoffersen, Susanne Mikkelsen,
Birgitte Andersen

Aben Mix

25 km

3

Birger Lund-Ra~mussen, Ole Rasmus Petersen,
Lars Nymarsk (Blandet hold DSRlSkjold)

Senior Herre 25 km

4

Michael Remod, Morten Runge, Lars Henriksen

Senior Herre 25 km

8

Morten Juul, Rasmus S. Nielsen, Claus Hedin

Senior Herre 25 km

9

Ulrik Hvidt, Flemming Borg, Karsten Olsen

-

-

Hvidovres stjemeløb var første fase i sæsonens konkurrencer om DM i langdistanceroning.
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Orienteringslø b 2000
Dato
04/06
06/06
20-22/07

Løbstype
Div.6-match
Byløb
Jysk 3-dages

Skov
Stenho!t Vang
København Centrum
Rold Skov

Arrangør
FIF Hillerød
Lyngby OK
Mariager og Store
Binderup

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
bttp://bomeO.ioet.tele.dklrclausenldsr/osek.btm
eller via www.dsr-onJine.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb:
Øvrige løb*:

* (14 dage før)

Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38 176252 (arb.)

45 85 86 05 (priv.)

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-onJine.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.
Deadline for næste nummer: mandag d. 12. juni 2000
Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
Henrik Pedersen og Majbritt E. Jensen
Tryk: Offseta, Horslunde
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Oplag: 1300 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
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MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 Il
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Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
11 36464767
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
'245858605
e-mail: kasserer@dsr-onlinedk

Sekl'elær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2) 00 København ø
'2 392748 82
e-mai): dsr@dsr-online.dk

Kaproningschef:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
ir 45 41 42 80
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

Inslruktionsrochef:
Morten Runge Poulsen
Niels F.bbesens Vej 22 A. 3.lv.
1911 Frederiksberg C
'233213484
e-mail: instruktion@dsr-onJine.dk

MOlionsrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26. 3.tv.
2000 Frederiksberg
ir 38 19 89 31
e-mai!: rnotion@dsronline.dk

Langtursrochef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
'2 JJ 9 1 89 97
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsleinsgade 55. sUv.
2100 København ø
'2 3543 40 41
e-mai! : kajak@dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København
ir 39 29 84 99

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
ir 35368805
e-mai!: kocgernester@dsr-online.dk

Molion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7.5. tv.
2100 København ø
'235 42 8456
e-mai! : plus@dsronline.dk
Materielforvalter:
La rs Hau t
Frederikshave 28, suh.
3400 Hillerød
'2 48 26 25 44
e-mail: materiel @
dsr-online.dk

e-mail"

ø

Illl~ron_~1l1(' q{ d!\ r-on)t11C

dk

Konlingenlkasserer:

Kun skriftlige henvendelser:
DSR , SIrandvæ nget 55 .
2100 København ø
e-mail: olehan25 @ get2neLdk
ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engel sborgvej 44
2800 Lyngby
'2 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 SI.
2700 Brønshøj
'2 38 28 48 71

Sekrelær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ir 45 85 8605
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Fredag d.12 maj k1.22.00 indledte Salsa y Papas deres
inciterende salsa rytmer på DSR's veranda. Snart fik
alle 7 mænd, samt orkestrets eneste kvinde, spillet sig
tilpas varme og den egentlige forestilling kunne hegynde. De følgende to timer fYldtes verandaen med
dejlige salsatoner og sange. Alle orkestrets medlemmer virkede velforberedte og opstemte. Særlig alderspræsidenten Mogens Haut havde overskud til at danse
med til rytmerne, samtidig med at han spillede på sin
store barytonsax.
Sangene og musikken var i sig selv meget underholdende, men det havde været nok så interessant at se
resultatet af vinterens salsa undervisning fremvist på
det dertil indrettede dansegulv. Dette skete ikke, idet
kun et par stykker vovede sig ud på dansegulvet.
Fremmødet til fredagsbar arrangementet var i det hele
taget ikke så stort., men vi der var til stede kan varmt
anbefale en gentagelse af arrangementet, hvor forhåbentlig flere vil møde op og svinge sig til de inciterende salsarytmer, hvadenten man kan danse salsa eller ej.
Red.

Mogens Haut for fuld udblæsning på barytonsax (t. v.) sammen med de øvrige lystige musikanter fra Salsa y Papas. Deres optræden vakte begejstring ogforløb helt uden mislyde.
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Nyt fra instruktionsudvalget
Instruktørerne er ved indgangen af juli halwejs igennem instruktionssæsonen, der ender med
kanindåben i slutningen af august. Selvom vi igen i år har mødt de samme problemer mht.
kapaciteten i forhold til antallet af kaniner på nogle af instruktionsaftnerne, har instruktionen
forløbet godt ind til videre. Der er stort set altid instruktører nok til at alle firere er på vandet,
men det kan ikke undgås, at nogle kaniner må vente på, at en instruktør kommer ind med et
andet hold, når 280 kaniner starter på instruktionsforløbel.
Mht. styrmandsinstruktionen har vi i løbet af det sidste år fået uddannet over 60 styrmænd. Da
det har dækket klubbens mere akutte behov, og da tilslutningen til det sidst afholdte teoretisk
styrmandskursus var meget lav, afholdes der ikke et teoretisk kursus igen før medio august.
Dermed vil styrmandsinstruktionen ikke optage så mange både i løbet afsommermånedeme.
Vi håber fra instruktionsudvalgets side, at styrmændene er bevidste om det ansvar, de har mht.
integration af nye medlemmer i klubben. Der bruges typisk minimum 20-25 timer pit at uddanne en styrmand, og så mener vi godt, at styrmændene kan 'betale lidt tilbage' ved, at tage
nyfrigivne kaniner ud tirsdag og torsdag.

Jn.l'truktionsudvalget
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i
bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler
320 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1f7 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 OSR's girokonto nr. 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen) . Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om OSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde
sted ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren .

Forsiden : foto Ann-Maria Harring-Lund
Fotos i øvrigt: Lars Bundesen, hvis andet ikke er angivet.
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Ann-Maria på vej ned af Den Store Fos. Bemærk denjlotte tilbagelænede stIl.
(Foto: Winnie Werborg)

Susanne Philipsen og Søren MC betragter el af de mange gamle sejlskibe, der prægede
Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsweekenden
II

Henning Amelung in memoriam
26.5. mistede DSR et afsine ældre medlemmer, idet Henning Amelung gik bort, 83 år gammel.
Amelung blev medlem af DSR i 1939 og var i 1940 en af medstifterne af DSR' s Skisektion,
den nuværende orienteringssektion. Ved sektionens 50-årsjubilæum i 1990 blev Henning
Amelung udnævnt til æresmedlem af sektionen. l krigsårene var han aktiv i udbredelsen af
kendskabet til orienteringssporten i Danmark, ligesom han i en årrække var fotograf og skribent for DFfR's blad Roning. Også DSR' s klubblad og årbøger nød godt afhans aktivitet med
pen og kamera, bl.a. i form af langtursreportager.
Henning Amelung, der var uddannet jurist, var ved siden af sit erhverv som redaktør af Statstidende og Lovtidende og aktiviteterne inden for roning i mere end 60 år statist ved Det Kongelige Teater. Hans interesse for Frankrig førte til foredragsvirksomhed og udgivelsen af tre bøger, hvoraf Smør i Frankrig indeholder en beretning om en langtur på Canal du Midi.
Klubbladet bragte i december 1993 Glæden ved at ro, et af Henning Amelungs bidrag til
Danmarks Radios serie "Glæden ved -".
Indtil det sidste par år var Henning Amelung aktiv roer som medlem af det såkaldte tirsdagshold af ældre roere.

Red

"Nø glen til DSR"
Et hæfte med nyttige oplysninger om DSR er nu udgivet i sin 3. udgave. Oprindelig hed hæftet
"Almindelige oplysninger om DSR" og blev udgivet første gang i 1981 med Steen Storland
som redaktør. 2. udgave udkom i 1991 med Bjarne Engell som redaktør, og 3. udgave med del
navn, der står i overskriften, er nu udgivet.
Redaktionen af den nye udgave, der består af Thomas Krumholt, Morten Runge Poulsen og
Klaus R. Svendsen, skriver bl.a. i forordet:

'Nøglen" er en oversigt for Irye medlemmer med præsentation af klubbens indretning og
funktion. Målet er at medvirke til at give svar på spørgsmål som: Hvad er DSRfor en størrelse, hvilken baggrund har de forskellige traditioner, hvad foregår der og hvornår sker det?
Ældre medlemmer vil forhåbentlig kunne anvende "nøglen" til
fortsat inspiration og idegrundlag til udflugter, flere arrangementer og lignende.

O

·t,NN
••

- - - -...

"Nøglen" er en del af indholdet i det velkomstbrev, som af bestyrelsen er tilsendt årets kaniner. De øvrige medlemmer kan finde "Nøglen" på brevhylden i Slyngelstuen.
Red
4

Top 25 juni 2000
D. 18. juni så Top 25-listen over flest roede km sådan ud:

Placering Na vn

Antal km

1

Peter Tangsgaard

727

2

Ulrik Hvidt

714

3

Flemming Rorg Jensen

661

4

Morten Runge Poulsen

648

5

Henrik Stenberg Asmussen

641

6

Michael Remod

594

7

Claus Hedin

508

8

Karsten Kim Olsen

507

9

Michael Finch Qvist

457

10

Thomas Ravn

402

II

Birgitte Røddik

398

12

Lars Henriksen

397

13

Vahan Ter-Vardanyan

396

14

Eva Rothenberg

386

15

Rasmus Stig Nielsen

383

Io

Klaus R. Svendsen

356

17

Aksel Thie\e

354

18

Michael Skytte Jørgensen

346

19

Berit Haahr Hansen

312

20

Ole Sigmund

302

21

Laurits Rauer Nielsen

298

22

Hanne Vind Møller

287

23

Pia Abo østergaard

280

24

Britta Kristoffersen

278

25

Kasper Pedersen

251

Af statistikken fremgår: 33 medlemmer har roet mere end 200 km, 88 har roet mere end 100
km, og 171 har roet 50 km eller derover. I alt har 399 medlemmer været på vandet. Hertil
kommer kaniner uden medlemsnummer og kaproere.
13

Touring Struckmannparken
Turen til Struckmannparken Kr. Himmelfartsdag trak 3 firer- og l toer-både fTa DSR afsted;
undertegnede med 2 yderst vel roende kaniner, der efter denne ilddåb sagtens kan kaste sig
over racer-gerningerne, hvad de selv ved hjemkomsten stadig tilkendegav interesse for. .... .til
styrmandens stænk af forbløffelse! Vejret var dejligt sommerligt og klart bedrc cnd de meldte
prognoser. Med en fTisk sydlig rygvind strøg vi af sted, sidste båd kJ. 10.00 efter sædvanligvis
i sidste øjeblik at indplacere de sidste, der dukkede for sent op, og indfri særskilte ro-ønsker;
ikke spor besværligt .....
Ud ror Struckmannparken ved Skodsborg var stranden tæt af både fra alskens klubber: Helsingør, Rungsted og en stribe andre mere kendte klubber fra vore breddegrader af nordkysten. En
sund appetit havde også indfundet sig, og vi spiste på den hyggelige plæne. Vi havde knapt
sunket den sidste hjemmelavede kanin-frikadelle, før startskuddet gik til tovtrækningskonkurrencen. DS R-damerne måtte desværre se sig slået i det indledende heat. Lidt bedre gik det for
DS R-herrerne. Vi vandt den første omgang efter slid og slæb. men uundværligt bakket op af
vore heppende damer, uden hvilke alle var enige om, vi ikke kunne være foruden! Anden runde sjuskede vi med teknikken; stillede op uden sko og stod ikke på hver sin side af tovet, trak
ikke i seje ryk, hvorfor damernes unikke heppen endog ikke kunne befordre vor medgang!
Nu rykkede vejrguderne bravt, og vi havde kun tilbragt en times tid ved Struckmann, før det
blæste op. Alle fik travlt med at samle proviant og gods og ved fælles hjælp blev bådene sendt
af sted fTa stranden. Bølgerne gik allerede temmelig højt, og det heldigvis uden for båden,
hvorfor det for de tleste kun betød våde korte bukser at entre rælingen og stikke af sted ud på
det dybe vand. Kursen blev sat stik syd med massiv modvind til følge, det var nu der skulle
arbejdes .... i høje bølger. og ca. 2'/2 timer efter nåede vi Skovshoved Havn og kunne her tilbringe et lille pust med kaffe & kage, adskillige vabler rigere og med friske røde kinder. Efter
hjemkomst til DSR gik flere roere næsten ud som små lys efter et par hygge øl og smukke billeder på nethinden af et levende Øresund i sol og blæst.

Klaus R. Svendsen

Kan in langtur
Er du kanin eller evighedskanin og har lyst til at fa
en lille smagsprøve på en langtur, så vil der være
mulighed for at prøve dette i weekenden

den].- 3. september
Turen vil formentlig gå til Rungsted.
Nærmere oplysninger følger, så hold øje med
langtursopslagstavlen.
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Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
ti 36464767
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ti 45 85 86 05
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
ti 3927 4882
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaprooingscbcf:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

Ioslruktioosrocbef:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv.
191 I Frederiksberg C
tl33 21 34 84
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrocbef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
ti 38 198931
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroebef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
ti 33 918997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, st.tv.
2100 København ø
ti 35 43 40 41
e-mail: kajak@dsr-onJine.dk

HusforvaIler:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
ti 39 29 84 99
e-mail: ,;.!Sf!!." " Ufr R..<jg ,Q!ili!!.c~.

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
ti 35368805
e-mail: koegemester@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, 5. tv.
2100 København ø
ti 3542 84 56
e-mai!: plus@dsronline.dk
Materielforvalter:
Lars Haut
Frederikshave 28, st. th .
3400 Hillerød
ti 4826 25 44
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

11 45 41 4280

Kontingentkasserer:

Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk
ORJENTERINGSSEKTIONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 l"yngby
ti 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
ti 3828 48 71

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ti 45 85 8605
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fine sponsorpræmier til vinderne. Pigerne tik hver en flaske vin og en træningsdragt (i en mere
passende størrelse end sidste år')
De fleste var godt trætte efter sæsonens første løb og tog tidligt hjem. Kun enkelte holdt skansen til ud på natten.

Århus-bugtens Røde Rose, 27. maj 2000
For to år siden viste Århus-bugten sig fra sin blideste side med blikvand til langdistancekaproerne. l år skulle det blive ganske anderledes'
Jeg var ankommet til Århus aftenen forinden og mødte som eneste DS R-roer op til styrmandsmødet kl. 9.30, hvor vi - som ventet- fik meddelelsen om. at alle løb i dag var aflyst.
Vejrudsigten lød på hård vind til ktlling fra sydøst, og med de meterhøje bølger, der blev presset ind gennem Arhus-bugten, vi Ile det også være helt uansvarligt at afvikle det. Spørgsmålet
er, om ikke arrangørerne kunne have forudset dette og aflyst allerede dagen i forvejen, hvor
vejrudsigten lød helt håbløs. Derved kunne mange roere have sparet en masse penge (og tid).
Som trøst bød de på kaffe og rundstykker i roklubben, og de røde roser, de skulle have uddelt
til medaljetagerne efter løbet, blev solgt i buketter til udsalgspriser.
Jeg nåede at stoppe nogle af de tilrejsende DS R-roere. der var nået til henholdsvis Horsens og
Odense (længe leve mobiltelefonen!).
Nogle af de fremmødte roere valgte at tage på sightseeing i Arhus, mens andre slukørede
vendte hjem med uforrettet sag.
Det skal tilføjes. at det nu kun er 3 ud af 4 løb, der tæller i den samlede DM-turnering.

Brilta Kris/offersen

Redaktionen

håber at modtage mange gode indlæg
om sommerens aktiviteter til de kommende numre.
Har du oplevet noget sjovt eller spændende i klubregi, (og det
har man naturligvis, hvis man har været aktiv), så skriv et indlæg til bladet, gerne med et eller flere billeder.
Vi modtager helst indlæg på e-mail (på adressen bI8det(lI' d sr\2'!.l.illCith) eller på diskette, men et maskin- eller håndskrevet
indlæg er naturligvis også velkomment.
Debatindlæg, ros eller ris er modtager vi også gerne.

Nyt fra instruktionsudvalget
Instruktørerne er ved indgangen af juli halwejs igennem instruktionssæsonen, der ender med
kanindåben i slutningen af august. Selvom vi igen i år har mødt de samme problemer mht.
kapaciteten i forhold ti I antallet af kaniner på nogle af instruktionsaftnerne, har instruktionen
forløbet godt ind til videre. Dcr er stort set altid instruktører nok til at alle firere er på vandet,
men det kan ikke undgås, at nogle kaniner må vente på, at en instruktør kommer ind med et
andet hold, når 280 kaniner starter på instruktionsforløbet.
Mhl. styrmandsinstruktionen har vi i løbet af det sidste år fået uddannet over 60 stynnænd. Da
det har dækket kJubbens mere akutte behov, og da tilslutningen til det sidst afholdte leoretisk
styrmandskursus var meget lav, afholdes der ikke et teoretisk kursus igen før medio august.
Dermed vil styrmandsinstruktionen ikke optage så mange både i løbet af sommermånederne.
Vi håber fra instruktionsudvalgets side, at styrmændene er bevidste om det ansvar, de har mht.
integration afnye medlemmer i klubben . Der bruges typisk minimum 20-25 timer på at uddanne en styrmand, og så mener vi godt, at styrmændene kan 'betale lidt tilbage' ved, at tage
nyfrigivne kaniner ud tirsdag og torsdag.

fnslruktionsudvalget

Annonce:

KANLNDÅB
KØB EN SAMLET PAKKE BESTÅENOE AF

•
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Delle forefindes på kontorets dør i
bådehalien. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler
320 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
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 udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde
sted ved en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

Forsiden: foto Ann-Maria Harring-Lund
Fotos i øvrigt: Lars Bundesen, hvis andet ikke er angivet.
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",
Ann-Maria på vej ned af Den Store Fos. Bemærk denjlolte tilbagelænede slil.
(Foto: Winnie Werborg)

Susanne Philipsen og Søren MC betragter el af de mange gamle sejlskibe. der prægede
Flensborg FJord i Krisli Himmelfarlsweekenden
Il

Henning Amelung in memoriam
26.5 . mistede DSR et af sine ældre medlemmer, idet Henning Amelung gik bort, 83 år gammel.
Amelung blev medlem af DSR i 1939 og var i 1940 en af medstifterne af DSR 's Skisektion ,
den nuværende orienteringssektion. Ved sektionens 50-årsjubilæum i 1990 blev Henning
Amelung udnævnt til æresmedlem af sektionen. [ krigsårene var han aktiv i udbredelsen af
kendskabet til orienteringssporten i Danmark, ligesom han i en årrække var fotograf og skribent for DFfR' s blad Roning Også DSR's klubblad og årbøger nød godt af hans aktivitet med
pen og kamera, bl.a. i form af langtursreportager.
Henning Amelung, der var uddannet jurist, var ved siden af sit erhverv som redaktør af Statstidende og Lovtidende og aktiviteterne inden for roning i mere end 60 år statist ved Det Kongelige Teater. Hans interesse for Frankrig førte til foredragsvirksomhed og udgivelsen af tre bøger, hvoraf Smør i Frankrig indeholder en beretning om en langtur på Canal du Midi.
Klubbladet bragte i december 1993 Glæden ved at ro, et af Henning Amelungs bidrag til
Danmarks Radios serie "Glæden ved -".
Indtil det sidste par år var Henning Amelung aktiv roer som medlem af det såkaldte tirsdagshold af ældre roere.

Red.

"Nø glen til DSR"
Et hæfte med nyttige oplysninger om DSR er nu udgivet i sin 3. udgave. Oprindelig hed hæftet
"Almindel ige oplysninger om DSR" og blev udgivet første gang i 1981 med Steen Storland
som redaktør. 2. udgave udkom i 1991 med Bjarne Engell som redaktør, og 3. udgave med del
navn, der står i overskri ften, er nu udgivet.
Redaktionen af den nye udgave, der består af Thomas Krumholt, Morten Runge Poulsen og
Klaus R. Svendsen, skriver bl.a. i forordet:

"Nøglen" er en oversigt for nye medlemmer med præsentation af klubbens indretning og
funktion. Må/et er at medvirke til at give svar på spørgsmål som: Hvad er DSRfor en størrelse, hvilken baggrund har de forskellige traditioner, hvad foregår der og hvornår sker def?
Ældre medlemmer vil forhåbentlig kunne anvende "nøglen" til
fortsat inspiration og idegrundlag til udflugter, flere arrangementer og lignende.

O

"---~·~NN-.

"Nøglen" er en del af indholdet i det velkomstbrev, som af bestyrelsen er ti Isendt årets kaniner. De øvrige medlemmer kan finde "Nøglen" på brevhylden i Slyngelstuen.
Red.
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Top 25 juni 2000
D. 18. juni så Top 25-listen over tlest roede km sådan ud:
Antal km

Placering Nav n
l

Peter Tangsgaard

727

2

Ulrik Hvidt

714

3

Flemming Borg Jensen

661

4

Morten Runge Poulsen

648

5

Henrik Stenberg Asmussen

641

6

Michael Remod

594

7

Claus Hedin

508

8

Karsten Kim Olsen

507

9

Michael Finch Qvist

457

IO

Thomas Ravn

402

1l

Birgitte Røddik

398

-

12

Lars Henriksen

13

Vahan Ter-Vardanyan

396

14

Eva Rothenberg

386

IS

Ra~mus

383

16

Klaus R. Svendsen

356

17

Aksel Thiele

354

18

Michael Skytte Jørgensen

346

19

Berit Haahr Hansen

312

20

Ole Sigmund

302

21

Laurits Rauer Nielsen

298

22

Harme Vind Møller

287

23

Pia Abo østergaard

280

24

Brina Kristoffersen

278

25

Kasper Pedersen

251

Stig Nielsen

397

Af statisti kken fremgår: 33 medlemmer har roet mere end 200 km, 88 har roet mere end 100
r alt har 399 medlemmer været på vandet. Hertil
kommer kaniner uden medlemsnummer og kaproere.

km, og 171 har roet 50 km eller derover.
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Touring Struckmannparken
Turen til Struckmannparken Kr. Himmelfartsdag trak 3 firer- og I toer-både fra DSR atsted;
undertegnede med 2 yderst vel roende kaniner, der efter denne ilddåb sagtens kan kaste sig
over racer-gemingerne, hvad de selv ved hjemkomsten stadig tilkendegav interesse for. ..... til
styrmandens stænk af forbløffelse! Vejret var dejligt sommerligt og klart bedre end de meldte
prognoser. Med en frisk sydlig rygvind strøg vi af sted, sidste båd kl. 10.00 efter sædvanligvis
i sidste øjeblik at indplacere de sidste, der dukkede tor sent op, og indfri særskilte ro-ønsker;
ikke spor besværligt.. ...
Ud for Struckmannparken ved Skodsborg var stranden tæt af både fra alskens klubber: Helsingør, Rungsted og en stribe andre mere kendte klubber fra vore breddegrader af nordkysten. En
sund appetit havde også indfundet sig, og vi spiste på den hyggelige plæne. Vi havde knapt
sunket den sidste hjemmelavede kanin-frikadelle, før startskuddet gik til tovtrækningskonkurrencen. DSR-dameme måtte desværre se sig slået i det indledende heat. Lidt bedre gik det for
DSR-herrerne. Vi vandt den første omgang efter slid og slæb, men uundværligt bakket op af
vore heppende damer, uden hvilke alle var enige om, vi ikke kunne være foruden! Anden runde sjuskede vi med teknikken; stillede op uden sko og stod ikke på hver sin side af tovet, trak
ikke i seje ryk, hvorfor damernes unikke heppen endog ikke kunne befordre vor medgang!
Nu rykkede vejrguderne bravt, og vi havde kun tilbragt en times tid ved Struckmann, før det
blæste op. Alle fik travlt med at samle proviant og gods og ved fælles hjælp blev bådene sendt
af sted fra stranden. Bølgerne gik allerede temme Iig højt, og det heldigvis uden for båden,
hvorfor det for de fleste kun betød våde korte bukser at entre rælingen og stikke af sted ud på
det dybe vand. Kursen blev sat stik syd med massiv modvind til følge, det var nu der skulle
arbejdes .... i høje bølger. og ca. 21'2 timer efter nåede vi Skovshoved Havn og kunne her tilbringe et lille pust med kaffe & kage, adskillige vabler rigere og med friske røde kinder. Efter
hjemkomst til DSR gik flere roere næsten ud som små lys efter et par hygge øl og smukke billeder på nethinden af et levende Øresund i sol og blæst.

Klaus R. Svendsen

Kan in langtur
Er du kanin eller evighedskanin og har lyst til at fa
en lille smagsprøve på en langtur, så vil der være
mulighed for at prøve dette i weekenden

den 1.- 3. september
Turen vil formentlig gå til Rungsted.
Nærmere oplysninger følger, så hold øje med
langtursopslagstavlen.
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Danske Studenters RokJub, Strandvænget 55, 2100 Købenbavn
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 3929 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 I I
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Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
tf 36464767
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
II 45 85 8605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
II 39 27 48 82
e-mail: dsr@dsr-onJine.dk

Kaprooiogschef:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
1145414280
e-mai\: kaproning@dsr-online.dk

Instruktioosrochef:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv.
191 I Frederiksberg C
1133213484
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
II 38 198931
e-mail: motion@dsronline.dk

Laogtursrocbef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
1133918997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, st.!v.
2100 København ø
II 35 43 4041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
1t 39 29 84 99
e-mail: h l!iC91\ ,!!!,r i'_,!g,J?!ili l~_<ik

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
'Ir 35 36 88 05
e-mail: koegemester@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5. tv.
2100 København ø
tf 35 42 84 56
e-mail: plus@dsronline.dk
Materielforvalter:
Lars Haut
Frederikshave 28, suh.
3400 Hillerød
1t 48 262544
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Kootingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR , Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk
ORJENTERlNGSSEKTlONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
tf 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st .
2700 Brønshøj
tf 38 28 48 71

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
1t 45 85 8605
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fine sponsorpræmier til vinderne. Pigerne fik hver en flaske vin og en træningsdragt (i en mere
passende størrelse end sidste år l )
De fleste var godt trætte efter sæsonens første løb og tog tidligt hjem. Kun enkelte holdt skansen til ud på natten.

Århus-bugtens Røde Rose, 27. maj 2000
For to år siden viste Århus-bugten sig fra sin blideste side med blikvand tillangdistancekaproerne. I år skulle det blive ganske anderledes!
Jeg var ankommet til Århus aftenen forinden og mødte som eneste DS R-roer op til styrmandsmødet kl. 9.30, hvor vi -som ventet - fik meddelelsen om, at alle løb i dag var at1yst.
Vejrudsigten lød på hård vind til kuling fra sydøst, og med de meterhøje bølger, der blev presset ind gennem Århus-bugten, ville det også være helt uansvarligt at afvikle det. Spørgsmålet
er, om ikke arrangørerne kunne have forudset dette og aflyst allerede dagen i forvejen, hvor
vejrudsigten lød helt håbløs. Derved kunne mange roere have sparet en masse penge (og tid).
Som trøst bød de på kaffe og rundstykker i roklubben, og de røde roser, de skulle have uddelt
til medaljetagerne efter løbet, blev solgt i buketter til udsalgspriser.
Jeg nåede at stoppe nogle af de tilrejsende DSR-roere, der var nået til henholdsvis Horsens og
Odense (længe leve mobiltelefonen!).
Nogle af de fremmødte roere valgte at tage på sightseeing i Århus, mens andre slukørede
vendte hjem med uforrettet sag.
Det skal tilføjes, at det nu kun er 3 ud af 4 løb, der tæller i den samlede DM-turnering.

Brilta Kris/offersen

Redaktionen

håber at modtage mange gode indlæg
om sommerens aktiviteter til de kommende numre.
Har du oplevet noget sjovt eller spændende i kJubregi, (og det
har man naturligvis, hvis man har været aktiv), så skriv et indlæg til bladet, gerne med et eller flere billeder.
Vi modtager helst indlæg på e-mail (på adressen bladet(II)(\sl(lili ine. dk) eller på diskette, men et maskin- eller håndskrevet
indlæg er naturligvis også velkomment.
Debatindlæg, ros eller ris er modtager vi også gerne.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 7
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* 68. ARG.

DFjR 's broroning over Øresund d. 1.-2. juli blev en stor succes med 125
deltagende både. Læs reportagen fra arrangementet i bladet

Indhold
Aktivitetskalender 2000 ...................................................................................................................... 3
Nyt fra bestyrelsen ...................... ........................................................................................................3
Kanin/angtur ....... ............................................................................................................................... 3
Kanindåb 2000 ................................................................................................................................... 5
Svanemøllematch 2000 ...................................................................................................................... 6
Kajaknyheder ..................................................................................................................................... 7
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:NDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes pa kontorets dør i
bådehallen . indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forSinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blille opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer I aldersgruppen 20-24 ar betaler
320 kr. pr. kvartal. Idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 111 , 1/4. if7 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 OS R's girokonto nr 500
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", llavn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen . Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion lIil først finde
sted ved en restance svarende til Y, - 1 ars kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved
incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

Forsiden: Et af DSR-holdene på vej over Øresund.
På billedet ses Lene Christensen , Ellen Odsbjerg og Gert Andersen.
Fotos i bladet: Lars Bundesen, hvis andet ikke er angivet.
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Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

27. juli - 9. august

Hjelmsjo-a rrangement

11.-13. august

Tburø rundt (Kajaktur)

18. august

Grillaften og måneskinstur

26. august

Kanindåb

30. august

Tur rundt om Holmen

1.-3. september

Kaninlangtur

4. september

Svanemøllematcb

30. september

Høstfest

29. oktober

Standerstrygning

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Der er sket en vandskade på gulvet i slyngelstuen mellem ballen og køkkenet. Skaden er anmeldt til forsikringen og vil snarest blive udbedret.

•

Der vil fremover foruden mad blive solgt bl.a. toast i baren for at tilgodese dem,
der ikke har nået at komme på madlisten, således at alle kan få noget at spise.

•

Vedligeholdelsesdagene vil fortsætte, da der fortsat er meget i og omkring klubhuset, der trænger til vedligeholdelse.

•

297 kaniner har påbegyndt instruktion.

Kaninlangtur
Er du kanin eller evighedskanin og har lyst til at ta en lille smagsprøve på en
langtur, så vil der være mulighed for at prøve dette i weekenden

den 1.- 3. september
Turen går til Rungsted. Nærmere oplysninger, bl.a. vedrørende tilmelding, finder du på langtursopslagstavlen.

Signe Hus/ed og Flemming Borg Jensen

Holmentur efterfulgt af
grill-buffet onsdag d. 30/8.
Mødetid i DSR kl. 17, vi ror rundt om Holmen.
Tilmeldingsliste på opslagstavlen.
Imens bliver grillen tændt, så vi kan lægge grillspyd på grillen fra kl. 19.30. Billetter a 50 kr. for
menuen, bestående af salatbuffet, grillspyd, kaffe
og kage, købes i baren senest 25/8.

Husk måneskinstur
fredag d .18 august kl.
19.00.
Tilmelding på opslagstavlen.
Frugt og ostebord, når
vi er i havn igen formedelst 30 kr. billetter i baren.
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Kanindåb 2000
Millenium-dåb III
Den 26. august kl. 19 slår Val hal portene op for teutonere, kimbere, rorsmænd, skjoldmøer,
vølsunger, åreholdere og valkyrier.
Valhals guder og helte (læs: instruktionsudvalget m. fl.) indbyder hermed til gilde i anledning
af dette års kaninritual, hvor ørerne skal blotes og halerne hakkes af.
160 kr. i slagen mønt er prisen for dette festlige arrangement, og betalingen foregår i kJubbens
udskænkning senest 22. august.
Senere på natten efter festmåltidet spiller skjaldene op til dans indtil den årle morgen.
Det pointeres, at knoglekastning og marvudsugning ikke er tilladt, da dyrene skal kunne trække
vognen tilbage over Bifrost den efterfølgende dag.

MiJlenium-dåb II
Den 26. august kJ. 13 på bådpladsen river vi ørerne
af kaninerne og nedsænker dem i Njordsrige, så de
kan genopstå som rigtige roende vølsunger og
skjoldmøer.
Kaniner og andre langørede (er der nogen med dårlig samvittighed derude?) møder til indskrivning
mellem 12.30 og 12.50.

Millenium-dåb I
Fredag d. 25. august forbereder rigtige kaniner sig til weekendens
dåbsritual. Valhals guder og helte ( læs: instruktionsudvalget ITI. fl.)
indbyder til dåbsforberedelse d. 25. august kJ. 17.30 i DSR.
Prisen er 60 kr. , der indhefatter mad og underholdning hele fredag
aften. Pengene skal betales i klubbens udskænkning senest 22.
august. Yderligere informationer vil være at tinde på opslagstavlerne i Slyngelstuen.

Svanemø llematch 2000
Mandag d. 4. september 2000
Svanemøtlematchen er en gammel tradition, hvor DSR og KVIK dyster mod hinanden i indløbet til Svanemøllehavnen. Det er løbet der nok er mest kendt for kanindeltagelsen, hvor der ros
om Spejlet, Bolcheglasset og Damepokalen. Sidste år bragte de vindene hold alle tre trofæer
hjem til DSR, og det skal blive spændene om det samme kan lade sig gøre i år.
Der dystes i følgende bådtyper:

4 åres inrigger for kaninherrer (Spejlet)
4 åres inriggerfor kaninpiger (Damepokalen)
4 åres inrigger for kaninherrer (Bolcheglasset)
4 åres inrigger for
4 åres inrigger for
2 åres inrigger for
2 åres inrigger for

herrer
damer
herrer
damer

8+ gig mix (min. 4 roende piger på båden)
4 åres inrigger for bestyrelserne
og som el nyt tiltag prøver vi at afholde et veteran/øb i 4 åres inrigger (min. 50 år)

Kaninerne er i fuld gang med træningen, så alle l gamle medlemmer: bare kom op af stolene
og leg med.
Alle der ikke ligefrem deltager i selve løbet opfordres til at møde op og heppe, så vi atter engang kan udskråle KVIK inde fra kajen ved Svanemølleværket. Se opslag om tidspunkt i Slyngelstuen.
Vi ses den 4. september.

Thomas Krumholt og Lars Kristensen
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Kajaknyheder
- LÅS KAJAKSKURET!
Grundet stigende tyveri fra kajakskuret af bl.a. pagajer, er vi desværre
nødt til at indskærpe, at du altid låser efter dig, også når der er aktivitet
på bådpladsen, og du er på vej på vandet! Dvs. er der andre ved skuret lige
efter dig, må du aktivt overdrage pligten til at låse.
- MATERIALEDAG 14.08. kl. 17.30

Kajakudvalget indkalder alle aktive kajakroere herunder pingviner til
materiale- & bådgennemgang kl. 17.30 mandag d. 14.08.00. Alle bådene er
reserveret i tidsrummet, dvs. ingen roning mandag aften. Se opslagstavle for
tilmelding. Vi spiser sammen efterfølgende.
- Nye kajakker

Klubben har anskaffet en del nye vingpagajer og i alt 3 'nye' kajakker:
I xK2 Struer Glider i træ købt på auktion i Hellerup Kajakklub, 1xK I Struer
Tracer glasfiber, 1xK l Kirton Trainer glasfiber.
Der planlægges endvidere at anskaffe flere turbåde, men disse kan af
produktionsmæssige årsager først leveres mod slutningen af sæsonen.
- Langture & løbstilmeldinger

Bemærk bl.a. langturs- og/eller løbstilmeldingslisteme til bl.a Thurø
Rundt weekenden (08-10/08), Tour de Gudenåen (09-10109), Mølleåens Blå
Bånd (23.09).

HUSK HVER GANG DU ER I KLUBBEN AT CHECKE KAJAKOPLAGSTAVLEN FOR
AL KOMMUNIKATlONIAKTIVITET!

Kajakudvalget

Sankt Hans aften i DSR
Vejret Sankt Hans aften var sædvanen tro ikke særlig godt: en kølig aften var det, men det
holdt dog tørt i området omkring klubben, hvilket det bestemt ikke gjorde alle steder. Hvis aftenen var faldet et par dage før, havde vi 1<tIlUlet vejre midsommeren i tropetemperaturer, men
sådan skulle det ikke være.
Trods vejret var der den sædvanlige gode tilslutning til OSR's arrangement. En del medlemmer var på vandet sidst på eftermiddagen, og ca. 100 personer deltog i spisningen, der ligesom
de seneste år var grillmad, hvor klubben sørgede for grill, salat m.v. , mens medlemmerne selv
medbragte kødet til grillen.
Trods det kølige vejr fejlede stemningen ved bordene bestemt ikke noget.
OSR's Sankt Hansaftens-arrangementer har haft forskellig form gennem årene: I nogle år omkring 1990 roede man til Strandmøllekroen i Skodsborg medbringende mad, grilludstyr m.v.
Blandt andet på grund af megen blæst nogle år blev arrangementet ændret til, at man spiste i
OSR, hvorefter man så roede til Charlottenlund eller Bellevue og så på bål og hørte musik.
I år var konceptet så ændret til, at der først var roning, derefter spisning, og til sidst bål, idet
der nu er blevet lavet en bålplads, så klubben selv kan have Sankt Hansbål.
Bålpladsen skulle naturligvis indvies, og bål blev der så sandelig også. Foruden heksen blev
bl.a. resterne af Ve brændt af. Faktisk foruroligende, så hurtigt en båd kan brænde. Forhåbentlig er det første, eneste og sidste gang, vi får lejlighed til at brænde en båd af på grund af et
forlis.
På en Sankt Hans aften hører det sig også til, at der bliver sunget. Efter afsyngelsen afmidsommervisen dukkede en herre op i kjole og hvidt og underholdt med andre danske sange.
Hvor han kom fra, blev vist aldrig helt klart; muligvis var han på tume i roklubberne, men et
underholdende indslag var det.
Da det for en gangs skyld var Sankt Hans aften en fredag, blev det sent, inden motionsudvalget
kunne lukke og slukke efter de sidste medlemmer.
Alt i alt (endnu) et vellykket Sankt Hans-arrangement i OSR.
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Langtursroningen er ifold gang ...

Stemningsbillede fra DSR 's Sankt Hans-arrangement

Motionsroning i DSR
Kommentar til Motion+, Motionsudvalgets og Rovagtemes svar på Max U. Klinkers debatindlæg i DSR's medlemsblad nr. 5:
Debatindlægget fra Max U. Klinker gav anledning til mange genkendende nik undervejs i læsningen og en anerkendelse af. at her blev der sat fokus på et øjensynligt problem i klubbennemlig opdelingen i A og B medlemmer.
Som det er i dag, koncentreres mange af vores sparsomme ressourcer om den lille del afklubbens medlemmer, der dyrker Motion+. Det er helt klart relevant at rejse spørgsmålet, om dette
er rimeligt over for alle de øvrige medlemmer.
Svaret på indlægget skrevet i samarbejde mellem Motion+ , Motionsudvalget og Rovagterne
understreger yderligere denne opdeling. Det må være bestyrelsen, som må tage sti ll ing og give
et svar. Særligt da nogle af de faktuelle oplysninger i svaret ikke er korrekte.
For det første skal det pointeres, at Ree's Legat ikke finansierer både til langdistancekaproning. Hu, Hjalte og Elektra er betalt over medlemskontingentet!
For det andet skal det præciseres, at forudsætningen for støtte fra Ree's Legat om, at der skal
dyrkes kaproning på fremragende plan, sigter på den egentlige kaproni ng, som tager udgangspunkt i aktiviteterne på Bagsværd Sø, og foregår i intern ationalt anerkendte bådtyper (outriggere). Det har intet med langtursroernes kaproning i inriggere (langdistance) at gøre'
Endvidere er argumentat ionen om vintervedligeholde\se af bestemte både ikke et holdbart ar-

gument for, at Motion+ hermed skal have eneret på brugen af disse både. Vedligeholdelsen er
obligatorisk, og mange medlemmer har ydet en stor indsats. Der er ingen grund til, at netop
den del af de aktive, der tilfældigvis ror Motion+, skal have en speciel belønning.
Endnu et argument imod denne skævdeling af ressourcer mellem klubbens medlemmer findes
i Dansk Forening for Rosport formålsbeskrivelse for langdistancekaproning, hvor der står
skrevet, at:

"Der slwl roes i de almindelige langtursbåde, næsten alle danske roklubber har. Og omvendt:
de både, der benylles tillangdistancelwproning, slwlogså kunne benyl/es til langturs roning.
Velholdte og veltrimmede både er til glæde for alle klubbens medlemmer!
Ingen klubber behøver investere i specielle både, som ikke Iwn benyttes til andet end langdistancelwproning. "

Samlet set må man vist sige, at Motion+, Motionsudvalget og Rovagternes argumentation står
svagt. Den bør vige for en saglig debat om, hvordan vi gør roklubben til et attraktivt sted at
være for klubbens medlemmer.
For det første kan det ikke være nødvendigt at reservere 3 både, som udelukkende må bruges
til langdistancekaproning - det er slet ikke ideen med arrangementet.
For det andet er det unødvendigt, at Motion+ vælger at placere deres 2 ugentlige træningsarrangementer på lige præcis de tidspunkter, hvor flest medlemmer gerne vil ro. Til sammenligning giver afviklingen af Teknik+ søndag eftermiddag ingen nævneværdige problemer. Vi
foreslår derfor, at Motion+ træningen arrangeres på andre tidspunkter end tilfældet er i dag.

Inge Jochumsen og Søren Larsen

Svar til Inge Jochumsen og Søren Larsen
Da Motion+ startede i DSR i begyndelsen af 90'erne, var det en nyskabelse indenfor ros porten
i Danmark. Motion+ er intensiv roning og roinstruktion med henblik på deltagelse i konk urrenceroning (langdistancekaproning). Siden er DSR's Motion+ blevet en rollemodel i DFffi.
for tilsvarende tiltag i roklubber rundt omkring i landet, hvor man søger at skabe et bindeled
mellem motionsroning i inrigger materiel og kaproning i outrigger materiel.
I DSR er Motion+ blevet en vigtigt bestanddel af roaktiviteterne. Motion+ er et tilbud til de
medlemmer, som gerne vil gøre en ekstra indsats med roningen. Fordi Motion+ har kaproning
som sit mål og fordi flere Motion+-roere også ror på Bagsværd Sø, er Motion+ blevet et vigtigt
bindeled mellem aktiviteterne fra Strand vænget og aktiviteterne på Bagsværd Sø. Motion+roere er normalt meget aktive medlemmer af klubben, og bl.a. er over halvdelen af instruktørerne nuværende eller tidligere Motion+-roere.
I skriver, at det er tvivlsomt, om det er rimeligt at koncentrere så mange ressourcer på en lille
del af klubbens medlemmer. Motion+ har kun en lille del af det samlede budget og lægger i
rosæsoncn beslag på 6 både hver tirsdag og torsdag aften af klubbens i alt 29 inriggere. Om
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vint :~ren har Motion+ ergometertræning 4-6 timer om ugen. Det er alt i alt en lille del af klubbens ressourcer. Motion+-roerne udgør ca. 30 af de ca. 300 aktive roere, som hvert år ror mere
end 100 km. Hvis man lader blikket glide ned over listen i medlemsbladet over de 25 mest aktive roere, vil man se, at langt den overvejende del er Motion+-roere. Formentlig står Motion+-roere for over halvdelen af de roede inriggerkilometre i DSR. Man kan derfor ikke sige, at
Motion+-roerne hverken i antal eJler roaktivitet udgør en lille del af klubbens aktive medlemmer.

Motion+-træningen i DSR sker på bestemte tidspunkter, fordi træningen indebærer instruktion
fra motorbåd og interne konkurrencer bådene imellem. For ikke at la for meget spildtid, hvor
bådene skal vente på hinanden ved mødestedet v. Hellerup Havn, er det derfor aftalt. at Motion+ på træningsdagene går på vandet i tidsrummet 17.00-17.15.
[ foreslår, at Motion+-træningen foregår på et andet tidspunkt og antyder, at weekenden er el
godt tidspunkt. Hertil er at sige, at dels er der i sæsonen kaproninger i ca. hver anden weekend
og dels kræver intensiv træning, at den sker over flere gange og spredes over ugen. Mandag og
onsdag er ikke mulige dage, fordi stort set alt disponibelt materiel anvendes til instruktion.
Derfor er tirsdag og torsdag valgt. For at smidiggøre afviklingen er det aftalt, at Motion+ går
på vandet i perioden kJ , 17.00-17.15 og motionsroerne herefter. Det har i det meste afsæsonen
fungeret udmærket bortset fra perioder i specielt feriesæsonen , hvor motionsroerne er kommet
før kJ, 17.00 og har fYldt bådpladsen på det tidspunkt, hvor Motion+ skulle på vandet.
l skriver også, at Motion+ har eneret på de både, der er reserveret til Motion+. Dette er ikke
korrekt. Motion+-bådene er (bortset fra Hu og Hjalte, der kræver særlig opmærksomhed og
påpasselighed - bl.a. som følge af installeret specialudstyr) alene reserveret tirsdag og torsdag
fra. kl. 17.00-20.00 samt i forbindelse med kaproningsarrangementer, På alle andre tidspunkter
er disse både til rådighed for instruktion eller motionsroning.
Endelig skriver l om de midler, som roklubben modtager fra Ree's legat. Jeres observationer er
korrekte, men heller ikke i modstrid med, hvad der blev svaret på Max Ulrich Klinkers indlæg.
Det konstateres i dette svar, "at kaproningsmateriel og relaterede ting (bl.a. klubbens både og
motionsrum) finansieres af Ree's legat under forudsætning af, at der dyrkes kaproning på højt
niveau". Der står ikke, at legatet har finansieret Hu, Hjalte og Elektra. Pointen i svarel er, at
Motion+-aktiviteteme er med til at understøtte kaproningsaktiviteterne, fordi Motion+, som
nævnt ovenfor, er blevet et bindeled me.llem motionsroningen og (outrigger)kaproningen.
Bestyrelsen foretager efter hver rosæson en evaluering af forløbet, og det vil også ske i år. Det
er klart, at ti Irettelæggelsen af Motion+-træningen er et af de forhold, der evalueres. Bestyrelsen er meget åben over for forslag fra medlemmerne til, hvordan roningen fra Strandvænget
mest hensigtsmæssigt kan afvikles. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der er plads til alle fonner
for roning i DSR. Det være sig instruktion, motionsroning, Teknik+, Motion+ såvel som kajakroning, men ressourcerne er begrænsede. Et af de vigtigste formål med den pågående fornyelse af vore 4'er inriggere-bådpark er netop at forbedre standarden af materiellet såvel som
mulighederne for, at alle medlemmer kan komme på vandet, hvad enten det gælder instruktion
mandage og onsdage eller den almindelige roning tirsdage og torsdage.

Bestyrelsen
vi Paul Briiniche-Olsen

II

Nightmare on måneskinstrip
Det var fredag aften før den store tødselsdagsfest. Som et nyt koncept drog vi afsted før tusmørket var faldet på. Klokken var ca. 19 og trods en orkanI ignende storm satte vi kursen mod
Nyhavn. Første båd faldt fra allerede da vi nåede opfyldningen, og da vidste vi, at der var noget i gære.
Vi var i båd nr. 3, og sled os langs stendiget ind til det mere rolige farvand i kanalerne. København lå øde hen. Hvad var der sket? Vi hørte nogle skrige - havde Danmark mon scoret?
Men nej det var en vogn fyldt med blomsten af Danmarks ungdom - e n flok fordrukne, hujende, hvidbeklædte teenage-studenter.
En venlig nordmand fortalte senere fra kajen, at det stod "nyl - ny!", så alt syntes tilsyneladende roligt.
Efter et hyggeligt stop ved kajen på Gammel Strand med rødvin, bananer, kaffe, kanelsnegle,
matadormix og kage som en rigt sammensat, kulinarisk smagsoplevelse, rettede vi atter kursen
mod de velkendte trygge rammer i DSR. Mørket var så småt ved at sænke sig og fuldmånen
steg op i horisonten. Intetanende og opstemte efter forsyningerne roede vi derudaf mod Københavns Havn.
Lige før indsejlingen til industri havnen tårner et 150 meter kæmpe
monster af et containerskib frem med kurs mod industrihavnen . Vi
er meget tæt på indsejlingen, så vi sætter årerne hårdt i. Vi er enige
om, at vi må holde tilbage til dctte gigastore skib er nået ind i havnen. Men så sker der noget ... pludselig begynder det store monstrum at ændre kurs - og sejle direkte imod os. Den er faretruende
nær, og skumsprøjtet fra det store skib står ind i båden. Under råb
og skrigen ror vi helt vildt, og alt hvad vi kan midt ud i havnen med kun en tanke i hovedet: At undslippe. Men ingen nytte til. Vi
indser nu, at det er en maniae, der er ombord, som koldblodigt har
besluttet sig for al sejle os ned. Der var ingen tvivl - den kommer
bare nærmere og nærmere. Tænk sig at gå døden i møde i en robåd
midt i Københavns Havn og i så ung en alder. Angstens sved sprang frem på os alle, åretagene
blev ukontrollerede og en kæntring syntes nærliggende. Pludselig råber et'eren: Stop! Den
vender bare (altså 180 grader for at få den rigtige ende ind i havnen først) .
Og så var det drama overstået. Båd nr. 3 nåede trygt ind til pontonen ved DSR. hvor vi lettere
matte i knæene gik i land.
Efterspil

I omklædningsrummet talte nogle om, al de havde set lyset fra en robåd piske gennem Københavns Havn med lysets hast, helt ude afkurs. Andre grinede lettclsens grin ....
Båd nr. 3

Ole, Karoline & Aslaug
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øresundbro(e)n - set nedefra
Broroning 30. juni - 2. juli 2000
Det var blevet efterår i København. Vinden ruskede i standeren, og den triste regn luskede sig
ned ad nakken på de friske DSR'ere, som trodsede det lunefulde vejr fredag aft.en. Bådene
skulle jo ud til Amager Strand, så vi kunne være klar ml. kl. 6-7 (ha!) lørdag morgen til at ro
over til Sverige. 125 bådhold fra hele landet og lidt til var mødt op for at deltage i den historiske begivenhed: at Danmark nu var blevet landfast med Sverige. Ikke nogen ny ting, for det
var vi jo før, indtil vi blev frataget Skåne ... Det så unægteligt lidt sort ud - bogstaveligt taltfredag aften, hvor der hang en slukøret stemning over teltlejren, men lidt rødvin under teltdugen hjalp da lidt på sagen.
Lørdag morgen kl. meget tidligt så det heldigvis bedre ud: tunge skyer, gråt hav, men ingen
regn og ikke megen vind. Arrangørerne havde i deres "iver" problemer med lydanlægget, men
vi ku' da forstå, at vi skulle gennemføre arrangementet. Efter et klassisk morgenmåltid i cirkusteltet, smurte vi madpakker, og så var det af sted. Vi blev grupperet geografisk (så vi ikke
skulle korrune i klarruneri med "de frerrunede") og fik tildelt hver en grønjakke, som ku ' skrige
instrukser tilos i sin megafon, hvis vi nu sku' fare vild. Men det var faktisk ret nemt at finde
vej: vi fulgte bare den der bro over til Sverige ... Alle både fik et flot gult nurruner, som skulle
bæres synligt, og vi roede lydigt afsted i gruppe 4 kl. 9 med kun et kvarters forsinkelse.
Broen var et imponerende syn tæt på, men de ku' godt ha' pyntet lidt Peberholmen, når de nu
selv har lavet den - lidt græs eller måske et par træer ville gøre underværker. Trods følgebåde
og hjerruneværn så var det lidt farligt at ro derude midt i det hele; bropillerne er bestemt ikke
beregnet til at klamre sig til i et evt. forlis, og hvis man kom for tæt på broen , ville politiet beskyde os med hagl, lød rygterne. Men det var vist kun for at beskytte Dronningen, som jo let
ku' føle sig truet af en flok vilde inriggerroere ... Vi var jo ellers lidt spændte på, om vi ville fa
Kong Sverige og Dronning d. 2. at se, men broen lå øde hen. Den officielle åbning var selvfølgelig også først om aftenen.

125 inriggere fYldte godt på stranden ved Lernacken.
Næppe siden vikingetiden har så mange danske fartøjer gjort de svenske kyster usikre'
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Det tog os tre timer at ro hinsidan, hvor vi gik i land på åben strand. Lidt skuffende blev vi
ikke budt velkommen med den røde løber eller et folkedansershow. Den svenske flåde følte sig
vist ikke truet af alle bådene med vajende Dannebrog, men de campister, der tilfældigvis kom
forbi, blev da imponeret af synet af de mange både på stranden. En ældre dame skulle hjem
efter sit kamera., da hun aldrig havde set nåt sant tOrut! Lidt hastigt blev frokosten kørt ned, for
det begyndte at blæse op, og de lovede kuling. Bølgerne var også pænt store ude på Øresund,
så det gjaldt om at holde godt fast på åren. Pludselig kom kongeskibet Dannebrog futtende
forbi, og roerne rejste pænt årer - pånær altså os, der stadig lå ude i Drogden og prøvede at
vurdere, om vi skulle gå foran eller bag om det næste containerskib.
Alle nåede trætte, men selvtilfredse, i land på "den rigtige sIde", og om aftenen var der festmiddag i fællesteltet til tonerne af Jan & Sunny Boys. Jan og drengene havde læst på lektien
og var kJ ar med et sømandspotpourri, og så kom vi naturligvis ikke uden om den obligatoriske
boogie-woogie - topunderholdning, og dansegulvet var stuvende fuldt. Vi var nu el par stykker, der HA VDE været til sølvbryllup for nyligt og derfor foretrak at gå ned på S-øren for at
høre D.A.D. og se det fantast iske festtylVærkeri, da broen åbnede officielt kl. 23.

Vi stod op til det mest forrygende solskinsvejr søndag morgen og kunne glæde os over, at
broroning denne gang var blevet til noget, i modsætning til Storebæltsforsøget. Hvad bliver
mon det næste, vi skal være med til at indvie? En bro til Tyskland, Bornholm eller kanske en
tunnel til Thorshavn? Ganske tankevækkende, at vi, som bådfolk, er med til at fejre en installation, der er en erstatning for netop både. Men nu har vi da bevist., at det stadig er muligt,
trods bro, at ro til Sverige, så pas på derovre - næste gang er vi måske bevæbnet med mere end
bare vores madpakker!

Dorte Steiness

Frolwsthygge hinsidan - glade smil efter at halvdelen af turen er gennemført
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Mange DSR-roere udtaget
Det er nok ikke overraskende for nogen af læserne, at DSR atter er med i forreste række, når
det gælder udtagelser af kaproerne.
Overraskende er det nok heller ikke, at DSRs Thomas Poulsen fra GULD-fireren ikke er med i
Sydney, når det går løs, og når fireren skal forsvare sin GULD-medalje fra OL i Atlanta.
En skade, der har drillet Thomas gennem længere tid, var så alvorlig, at han efter lange og
svære overvejelser måtte trække sig ud af forberedelserne. I stedet er Søren Madsen, Middelfart, kommet ind på holde~ der ellers består af Victor Feddersen, Bagsværd, og DSRs Thomas
Ebert og Eskild Ebbesen.
Der foreligger nu en større opgave med at fa de fire roere tilpasset hinanden, og vi må alle
krydse fingre og tæer for dem og håbe på, at de kommer hjem med medaljer. Selv er roerne
meget optimistiske og fortrøstningsfulde.

To dameroere med
Bianca Carstensen har også lidt af skader gennem hele foråret, og længe så det ud til, at hun
kunne vinke farvel til OL-billetten . Men det lykkedes gudskelov for hende at blive kampkJar
igen, og hun er udtaget sammen med tre roere fra KVIK og Lyngby.
DSRs Mette Mathiesen er med som reserve.
Desværre har holdet ikke vist de samme takter som før - men de kommer forhåbentlig ovenpå
igen og går på medaljejagt, så 4.-pladsen fra sidste OL bliver forbedret mindst en placering.

Bemærkelsesværdig VM-udtagelse
Et par afDSRs kvindelige kaproere blev forleden udtaget til VM i firer uden styrmand uden
overhovedet at have roet et løb.
Hvordan kan det nu gå til, må læserne tænke og det skete faktisk sådan her:
DSRs Maria Vraa og Christina Rindom har i lang tid ikke kunnet finde tidligere tiders stærke
roning frem i toer uden, som de ellers var godt roende i. De var alenlangt fra OL-holdene og udtagelsen, og derfor valgte DFfRs Kaproningsudvalg at udtage Maria & Christina sammen
med to stærke roere fra KVIK, der heller ikke klarede nåleøjet.
Man tror på, at roerne kan fa succes på den måde, og træneren kan man da heller ikke kimse
af. Det er ingen ringere end: Thomas Poulsen, der har fået til opgave at føre de fire damer frem
mod VM-medaljer. VM finder sted i Kroatien i første uge af august - altså mens dette blad er
ved at udkomme.

DSR-roere på medaljejagt
Karsten Nielsen, vores verdensmester i letvægt, er tilbage og skal forsvare GULDET. Karsten
forsøgte, uden held, at komme til OL i letvægtsdobbelt-sculler. En skadet makker i foråret - og
nogle forhastede forsøg i sidste øjeblik - betød, at udtagelsen glippede. Karsten kastede sig
tilbage i sin sculler, og i Luzern vandt han bronze. Chancen for, at han vinder GULD igen, er
stor og det bliver, ifølge Karsten Nielsen, hans sidste optræden ved et VM. Den private del af
livet kalder efter mange, mange år indenfor elite-kaproning.
Morten Skover også ved VM i letvægtstoer uden styrmand sammen med en roer fra Bagsværd. Holdet er stærkt roende, og en medalje bør være indenfor rækkevidde.
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Bjarne Kallesøe er atter til VM. Denne gang i letvægtsdobbelt-firer sammen med roere fra
Fredensborg, Bagsværd og Roskilde. - Også her er der pæne muligheder for medalje.
Leo Horsted er tilflytter fra Holstebro og har som følge deraf endnu ikke gjort sig så bemærket
i klubben endnu. Sammen med 3 roere fra KR er Leo udtaget i firer med styrmand, og holdet
har reelle chancer for at tage medalje.
Desuden er DSR repræsenteret med 3 letvægtspiger i dobbelt-firer.
Det er Mathilde Kellermann og Kirsten Kirk Jepsen, der ror sammen med to piger fra Bagsværd. Rebecca Erichsen er reserve. Holdet, der trænes af DSRs cheftræner, Christian Vinkler,
kan, med held, godt snuppe en bronzemedalje.
Endelig er DSRs træner Morten Tibian udtaget med et junior-pigehold i firer uden styrmand.

To roere med ved Nations Cup
Når dette blad udkommer er Nations Cup netop overstået, og på det tidspunkt ved vi, om
DSRs roere har taget medaljer.
Størst chance har Claus Frydendahl i dobbelt-firer med roere fra KVIK og Birkerød, mens
Solveig Hansen straks flir det sværere i kvindernes dobbelt-sculler.
Læs alt om vores roeres resultater ved VM og Nations Cup i næste nummer af DSR-bladet.
Melie Bacher

OPRÅB!
Hver båd har sin egen plads. Se oversigtsplanen og navneskiltene. Stil båden på sin EGEN
plads. Den rette plads er ikke nødvendigvis der, hvor du tog den. Hvis pladsen er en hylde, så
løft dog båden derop. Andre roere hjælper gerne! Det er styrnlandens ansvar.
Alternativt ender det i anarki, hvor der ikke er til at finde noget.
Hvis bådene står på deres rigtige pladser, er der ingen mangel på bådvogne.

Må nedens bø ffer
Det er konstateret, at den flotteste DSR stander er knækket ved kollision med et ankertov.
Konklusionen er, at standere ikke er gode som fendere. Pudsigt nok havde et flittigt klubmedlem netop bnIgt I '12 time på at restaurere standeren. Mette, du lovede at udbedre skaden den
næste dag. Vi venter stadig.
Embla er blevet skadet, idet den er blevet tnIkket op af vandet på en 2' er vogn. 2'er vogne er
for smalle og for korte til 4 åres indriggere. Skaden er en 3-4 mm dyb ridse. Konklusion: Brug
de rigtige vogne til bådene.
Med venlig hilsen Materieludvalget

16

Månedens portræ t
DSR har for tiden ca. 1200 medlemmer, og især hvis man er helt ny, kan klubben virke temmelig uoverskuelig. En god måde du kan lære DSR og dens medlemmer at kende på, er ved at
engagere sig i nogle af de mange udvalg. De beslår af en masse aktive medlemmer, som på
frivillig basis sørger for alt lige fra fester til langture.
Netop de mange aktive medlemmer i DSR har inspireret redaktionen til, at vi fremover tegner
et portræt af nogle af de mange peronligheder, som lægger en stor indsats i klubben.

DSR er en stor del af mit liv
En sen aftentime på en ganske almindelig torsdag sidder en lidt genert Kurt Jacobsen med
spotlight på i redaktionslokalet. Vi har headhuntet Kurt, som har været medlem af DSR i 11 år,
til at fortælle os lidt om sit liv i og uden for DSR.

Fra bartender til idemand
Kurts karriere hos DSR starter som medlem afbarudvalget, hvilket han varmt kan anbefale,
hvis man ønsker del i det sociale klubliv '
Efter et par år er det tid til at skifte drinksene ud med lidt hovedbrud, og den nye udfordring
hedder motionsudvalget. Her drejer det sig ikke, som navnet kunne antyde, om at bruge ekstra
tid ved romaskinerne, men derimod om at arrangere roture i det fri, som f.eks. måneskinsture;
løvfaldsture; endagsture m.fl. I motionsudvalget bliver Kurt hurtig den nye idemand, som finder på alle mulige gode ture, bl.a. succesen med tur til Søfortet Trekroner.
På samme tidspunkt bliver Kurt instruktør og underviser i de første tre år meget aktivt. -Jeg
lærte virkelig meget om psykologi og menneskekundskab, som jeg samtidig kunne bruge i mit
job, tilføjer Kurt med et smil. For, når Kurt ikke lige er i DSR, arbejder han som projektleder i
IBM, hvor han udvikler edbsystemer og underviser andre edb-folk.

En velfornøjet Kurt Jacobsen
i sit rette element som langtursdeltager
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Udb~dergruppen

På et tidspunkt forlader en lille gruppe med Kurt inkluderet motionsudvalget for at prøve nye
kræfter j langtursudvalget - og her sidder de den dag i dag. I langtursudvalget mødes 10-12
peroner en gang om måneden for at planlægge og arrangere roture af længere varighed, sidste
år gik turen til Alsace. Der skal uddelegeres mange ansvarsområder i forbindelse med en
langtur, bl.a. transport af bådene til bestemmelsesstedet. Langtursudvalget er også dem, der
sørger for udstationering afDSRs både, f.eks. i Halden.

DSR til hverdag ogfest
Mødet med andre medlemmer tager hurtigt fart, og for Kurt har det i dag resulteret i meget
mere end at ro. Han og en lille gruppe medlemmer fra DSR går i teatret sammen; de deltog alle
i rejsen til Alsace; og samme gruppe var den primære drivkraft bag DSRs store (ca. 300 mennesker) nytårsfest år 2000 - "Legendernes Aften".

Pludselig stikker en smilende ropige hovedet ind i redaktionslokalet og spørger om, Kurt snart
er klar til at køre hjem, sMå ... det kan altså udvikle sig til meget at være aktiv medlem hos
DSR.

Fritiden uden for DSR
Den fritid som Kurt har tilovers, tilbringer han såmænd i det våde element. Gennem sit arbejde
er han sidste år startet med at dykke og har for nylig taget dykkercertifikat.
Desuden optræder han gerne som den lokale tv-star, og holder åbent hus for hele Danmarks
befolkning. Det skete i forbindelse med "Kulturby 96", hvor han på opfordring fra sit boligselskab stillede sin lejlighed til rådighed for kunstneren Anita Pedersen. Hun skulle så udsmykke
Kurts lejlighed med sit glaskunstværk, der siden blev skue for alle og enhver.

Se, det var et ægte DSR eventyr .. .
Det afsluttende spørgsmål om, hvorfor Kurt lige valgte DSR, viser sig at være lidt af en tilfældighed. - Jeg trængte til at starte på noget motion og ville samtidig gerne møde nogen nye
mennesker, forklarer Kurt, såjeg drog nedforbi DSR. hvor den daværende mOlionsrochef
Michael Hansen stod og manglede en ekstra roer. Han spurgte lige såfriskt. omjeg ikke ville
med ud og ro - og det blev startskuddet til mit aktive liv i DSR.

Marianne Bentzen

Orienteringslø b 2000
I øjeblikket ingen orienteringsløb. Oversigten over efterårets løb vil blive bragt i næste nummer.
Næste divisionsmatch er 16. sept. ved Slagelse. Se nærmere på opslagstavlen.

"Det er nok bare en byge" eller "Nej, kun fra Marstrand" ,
første del (uge 28)
Førsteholdet: Anne Mette, Anette K., Annette W., Dorte, Ellen, Flemming, Jens, Karsten, Lene, Niels, Ole H., Ole R., Peter, Signe, Vibeke
Igen i år gik den officielle sommerlangtur til Sverige - denne gang til skærgården nord for
Goteborg. Vi startede i Marstrand, hvor vi var så "heldige" at rende ind i et match racearrangement, hvilket betød meget unge, meget fulde svenskere overalt på øen. Husene i Marstrand var fra Pippi Langstrømpe-perioden: ren Villa ViIlekulla-idyl i pastelfarver med udskæringer på gavle og vinduer.
Vi startede ud i fin stil - udmærket vejr og overraskende plads til alt grejet i bådene. I virvaret
af småøer havde vi været lidt bekymrede for, om vi kunne finde den rette vej, men det gik fint,
da man blot kunne følge efter de mange sejlbåde, der, fornuftigt nok, holdt sig til sejlrenderne.
Til frokost den første dag lagde vi til i en lille havn, hvor vi desværre blev antastet af en yderst
emsig tysk/svensk dame, der nærmest forfulgte os ned i båden og højlydt torpederede os med
spørgsmål, hun ikke ventede svar på, såsom: hvorfor er danskerne så glade for dronningen,
havde vi roet helt fra Danmark, og gider I lige smide en vandmand herop (dem var der nu også
rigeligt af. .. ). Jens havde så travlt med at flygte fra denne frygtelige frau, at han nærmest faldt
ned i båden og fik en splint i fingeren, som han kunne fornøje sig med på resten afluren! Skader havde vi heldigvis ikke så mange af derudover. Flemming snittede sig i fingeren på et makreidåselåg, og Vibeke fik lidt ondt i knæet, mens vi alle fik ondt i røven (især Anne Mette,
der til sidst sad som prinsessen på ærten med flere rosæder og styrmandssæder).
Den første nat på naturcamp på øen Lyr blev det et forrygende uvejr. Det stormede og regnede, så Jens måtte op og checke, om bådene stadig lå på stranden, og om vores engangspavillon
(Larsen-Bedre) var fløjet væk . Det ruskede kraftigt i teltene hele natten, men vi stod op til fint
vejr og kunne tage videre. Det varede dog ikke længe, før det begyndte at øsregne, så det var
nogle sølle roere, der på Malø sjaskede op for at slå telte op i den silende regn. Ole H. og
Flemming udviste stor snilde og fik rigget et glimragende opholdsrum til ved hjælp af en presenning og resterne af pavillonen (Larsen-God), der havde lidt stor skade i stormvejret natten
før. Her kunne vi så sidde og skutte os med en kop Lumumba, der lunede en anelse, men humørbarometret var lavt. Langtur er sjovest i godt vejr, var vi enige om.
Næste morgen kunne de lokale oplyse, at der var faldet 22 mm regn dagen før. Vejret så denne
morgen forræderisk pænt ud, men helvede brød løs igen, da vi netop havde pakket vores frokostposer ud på en bådebro. Heldigvis fandt Ole R. hurtigt en lejrskole, som vi styrtede op til
for at spise frokost i tørvejr på verandaen, og her sad vi så, indtil. det klarede op. Snydt igen,
for vi havde ikke været længe på vandet, før vi rendte ind i det værste tordenvejr, og regnen
stod igen ned i stænger. Dortes hår stod lige op i luften; lidt pga. skræk. men nok mest pga.
statisk elektricitet - iflg. Vibeke lignede hun en teletubbie! Tordenvejr og både på vandet er en
dårlig kombination - Peter var det højeste punkt i Ellens båd, da flaget var sunket ned i agterrummet, så han var i fare for at fa en bred midterskilning Gorm var glad for, at Dronningen
ikke kom forbi, så vi slap for at skulle rejse årerne. Vi søgte læ i et lille skur inde på land og så
ud på lynene. der sigsaggede ned på vandet, og så kom den store tordenfinale med et ordentlig
knald på rigtig Tivoli-maner. Så var det slut med tyrværkeriet. mens regnen trøstesløst fortsat19

te. Supenneteorologen Lene beholdt stædigt solbrillerne på hele dagen, da det "nok bare var en
byge". Nu var vi efterhånden lidt trætte af klimaet og havde alle fået buksevand og sok, men så
fik vejrguderne medlidenhed med os, og det klarede op, da vi nåede campingpladsen på Vindø.
Så ku' vi få tørret tøj og et vannt og tiltrængt bad.
Den brune sæbe var blevet glemt derhjemme, så vi indkøbte "Grumme grøn rensåpa", skønt et
par flinke mænd på Gullholmen mente, at man blot kunne bruge skovsnegle til smørelse i stedet. Mærkeligt folkefærd! Brun sæbe var ikke det eneste four-Ietter-word, vi ikke måtte nævne
på turen. Et andet var 0ksi, som også lå tilbage i DSR. Ellers rar at have, når man skal lave
bål, men vi klarede os med Jens' schweizerkniv, der var på størrelse med et mindre penalhus
og bl.a. havde indbygget sav. Andre fY-ord var Regn, Byge, Slud og Jaka(bov) .. .
Skiftende vejr havde vi nok afpå turen - fra forskellige retninger. Turens mange mobilejere
lyttede troligt til vejrudsigten hver dag, som var meget præcis, hvis man altså kunne oversætte
den. Her et par eksempler:
Blikvand = IO mis
Enkelte byger = heldagsregn i stænger, samt tordenvejr
Medvind = modvind

Dorte Steiness og Niels G. Jørgensen undervejs i skærgården.
De s/ore smil var på, når solen dukkede op.
(F%: Annelie Kjær)
Vi stødte på temmelig høje bølger og modvind på vej til St. Farholmen og lederne besluttede
nådigt at give os en halv fridag, hvor vi så kunne slappe af. læse og udforske øen . På turen øen
rundt viste Signe at hun besad utroligt veludviklede bjerggemsegener, 90 grader stejle klippesider blev forceret med en ølver i den ene hånd og opsamlet brænde i den anden. Ellen for20

søgte at holde trit med en ølver og en cigaret, men måtte "fimpa" det hele og gå på land. Jens
forsøgte også her på øen at fiske, men fangede kun brandmænd, tang og sine bukser, som han
tilfældigvis havde på. Om aftenen blev der samlet ind til bål, så vi kunne grille vores laksefiletter (ej fanget af Jens). Tip: Tomme vinkartoner buldrer mest.. . Her blev den nye leg "Find
Gamle Ole" introduceret. Ole blev nemlig væk en aften, midt i aftensmaden, da han gik ud for
at finde en rist, vi havde set tidligere på dagen på Tour de ø (Signe kan jo få mænd til hvad
som helst .. . ). Han var væk MEGET længe, men kom dog tilsidst triumferende tilbage med
risten, netop som vi var ved at samle et eftersøgningshold. Det ville nu nok have været rimelig
nemt at finde Ole, da hans blå kondisko efterlod sig et spor af kølervæske, hvor han stod, gikog roede!
Sidste naturcamp blev på Ll. Dyreon, som var tæt befolket af myrer, myg og fluer, sikkert pga.
de usynlige far, der havde lagt en masse lorte overalt. Godt vi ikke camperede på St. Dyreon!
Andre dyreoplevelser var et par nysgerrige sæler, der holdt øje med os på sikker afstand, et
svømmende egern (eller var det en ilder?), og så de talrige vand- og brandmænd, samt, til pigernes fryd, en halvnøgen mus\...'Uløs svedig svensker i kajak. Om aftenen gik en lille flok en tur
på øen for at se på en mølle, der lå i det fjernc på toppen af en bakke - lidt af en udfordring at
nå frem til den, viste det sig, da den lå på en anden ø! Fantastisk morgenmad, som morgenholdet diskede op med, denne sidste morgen på turen inden Marstrand. Vi tik en skøn English
breakfast med scrambled eggs, bacon, tomater, pølser og anne riddere - herligt!
Tilbage i Marstrand overdrog vi ved en højtidelig ceremoni bundpropperne til næste hold, der
nu skulle gentage succesen. Let at kende forskel på de to hold: førsteholdet havde røde næser,
ludende skuldre og gabte meget, mens andetholdet var blege, muntre og irriterende højrøstede.
En stor tak til arrangørerne Niels Gonn, Jens (far) og Annette (mor) for deres store arbejde.
Trods det "spændende" vejr på turens første par dage, var det alligevel en fed ferie - på den
fede måde ...

Flemming Borg og Dorte Steiness

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg.

Deadline for næste nummer: fredag d. 11. august 2000
Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen
Tryk: Offseta, Horslunde

Oplag: 1350 stk.
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Top 25 -juli 2000
D. 22. juli så Top 25-listen over Ilest roede km sådan ud:
Placering Navn

Antal km

l

Morten Runge Poulsen

1016

2

Peter Tangsgaard

994

3

Henrik Sten berg Asmussen

990

4

Michael Remod

930

5

Ulrik Hvidt

846

6

Flemming Borg Jensen

840

7

Michael Finch Qvist

798

8

Thomas Ravn

752

9

Klaus R. Svendsen

643

IO

Karsten Kim Olsen

627

11

Birgitte Røddik

615

12

Claus Hedin

613

13

Britta KristolTersen

610

14

Karen Tinggaard

590

15

Pia Aho østergaard

580

16

Vahan Ter-Vardanyan

569

17

Lars Henriksen

564

18

Rasmus Stig Nielsen

559

19

Berit Haahr Hansen

544

20

Eva Rothenberg

526

21

Erik Koch Rasmussen

497

22

Susanne Vibeke Mikkelsen

468

23

Steen Knudsen

44\

24

Christian Røen

428

Lauge SchatTer

428

25
~_

-.-

..

Af statistikken fremgår, at 81 medlemmer har roet over 200 km, 100 har roet mellem 100-200
km, 88 har roet mellem 50-100 km og 233 har roet under 50 km. l alt har 502 medlemmer været på vandet. Hertil kommer kaniner uden medlemsnummer og kaproere.
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Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
ir 3646 4767
e-mail : formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
28 30 Virum
ir 45 85 8605
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2 I00 København ø
ir 3927 48 82
e- mail : dsr@dsr-online. dk

Kaproningscbef:
Søren Aasmu I
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
ir 45 41 42 80
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk

Ins truklionsrocbef:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A. 3.tv.
1911 Frederiksberg C
ir33 21 3484
e-mail: instruktion@dsr-unline.dk

Motionsrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Fre<kriksberg
ir 38 198931
e-mail: motion@dsro nline.dk

Langlursrochef:
Jens Reimer
Gammelloftsgade 6
1355 København K
ir 33 91 8997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, s!.tv.
2100 København ø
ir 35 43 40 41
e-mail: kajak@dsr-onJine.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, 5. tv .
2100 København ø
ir 35428456
e-mail : plus@dsr-online.dk

Husforval1er:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
ir 39 29 84 99
e-mail : husfor'alt"r !/.d sr-o~llll\c dk

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
ir 35 36 88 05
e-mai!: koegemesler@dsr-online.dk

Materielfo rvalter:
Lars Haut
Frederikshave 28. st.th .
3400 Hillerød
ir 48 26 25 44
e-mai!: materiel@
dsr-online.dk

Kontingentkasserer:

Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk

ORI E:NTE:RINGSS EKTIONEN:
Formand:
Ronald Clau sen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. 1. Schmidt
Hvedevej I 4 SI.
2700 Brønshøj
ir38284871

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ir 45 85 86 05
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Også kajakinstruktionen er i fuld gang med ca. 40 pingviner under instruktion.
Her et glimt fra undervisningen i, hvordan pagajen håndteres.
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Solveig Hansen, bagerst. roede dobbeltsculler ved Nations Cup sammen med Nanna
Mikkelsen, Bagsværd Læs reportagen i bladet om kaproernes resultater i sæsonen
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INDMELDELSE: sker ved at udtylde og indbetale inclmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i bådhallen.
Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr.
pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det
følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 320 kr. pr. kvartal.
idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7 og 1110 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel.
Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 66 samt ved
at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er
dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. KontiJ1gentopkrævningskortene 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 tinde sted ved en
restance svarende til !I, - I års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
Forside og bagside: fOlD Mette Bacher
Fotos i bladet: Lars Bundesen, hvis andet ikke er angivet.

Aktivitetskalender 2000
Dato

Begivenhed

1.-3. september

Kaninlangtur

4. september

Svanemøllematcb

10. september

Arbejdsdag - vedligeholdelse af klubhuset

17. september

Slusetur

20. september

Møde om vintervedligeboldelse

30. september

Høstfest

8. oktober

Løvfaldstur på Furesøen

15. oktober

Kajakvedligeholdelse og
vedligeholdelse af klubhuset

27. oktober

VinsmagniDgsaften

29. oktober

Standerstrygning

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Vintervedligehold
Vintervedligehold forberedes i god tid i år.
Materieludvalget holder informationsmøde
onsdag d. 20. september kl. 20.00
for potentielle bådkaptajner og andre
interesserede.
Vi mødes på verandaen til kaffe og kage.
Materieludvalget

Sidste nyt! D SR's damer genvandt DM-titlen i langdistancekaproning. Læs om den dramatiske afslutning på årets konkurrencer s. 13.

Nu falmer skoven trindt om land .....
Søndag d. 8. oktober er der løvfaldstur, og i år går turen til Furesøen. Vi mødes ved Roklubben Furesø, Frederiksborgvej 101 ,
3500 Værløse, kl. 13 for at sætte hold, hvorefter vi ror rundt på
søen og ser på efteråret. Vi holder stop undervejs, så medbring
gerne lidt til ganen.
Opslag med tilmeldingsliste vil blive hængt op, så hold øje med
opslagstavlen. Der vil være plads til ca. 25-30 deltagere.

Vel mødt - motionsudvalget

Vedligeholdelsesdage
Da der fortsat er meget i og omkring klubhuset, der trænger til vedligeholdelse, afholdes
arbejdsdage

søndag d. 10. september og
søndag d. 15. oktober
(begge dage kl. 10-16)
Klubben giver kaffe og kage ti I de fremmødte
Grib fat i dine rokammerater, mød op og ru en hyggelig dag med
maling og pensel, så vi kan få givet klubhuset en tiltrængt opfriskning. Der er også brug for din
indsats.

Instruktionssæ sonen er slut
Instruktionssæsonen er slut for i år. Det betyder, at de robåde, der ellers har været reserveret instruktionen mandage og onsdage, nu også kan benyttes af andre roere. Har du således lyst til en
rotur mandag eller onsdag, er det op til dig at finde en styrmand og nogen at ro sammen med. Du
kan med fordel gøre brug af listen med roere og styrmænd, som ønsker at ro på andre tidspunkter
end de fælles mødetider. Denne liste hænger på opslagstavlen under Motionsaktiviteter.

Motionsudvalget
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WANTED!
Bådkaptajner til vintervedligehold
Dusør: Lækre både at ro i ti] næste år

(Møde afholdes 20. september kl. 20.00)

Kajak-vedligehold
Samtlige kajakinstruktører og pingviner indkaldes til vedligehold af kajakker

d. 15. oktober Id l2
Tilmelding på opslagstavlen. Kajakudvalget gi'f øl og vand.
Kajakudvalget

Husk hø stfest!
lørdag d. 30. september
- se nærmere detaljer om arrangementet i klubben

**** SLUSETUR ****
søndag 17. september kl. 11.00
........ Ta' med til sydhavnen og oplev sluserne, Teglholmen m.m., dele af Københavns Havn du måske ikke tidligere har udforsket.
........ Vi mødes i DSR k!. 11.00 og sætter bådhold. Kursen sættes mod sluserne, hvor vi gør ophold og spiser medbragt frokost.

Hjemkomst ca. kl. 17.00
Medbring: madpakke, kaffe, kage, søde sager, lunt tøj m.m
Motionsudvalget

Computerkyndige personer sø ges
Har du lyst til at bruge din computerviden til at:

- Få roprotokollen til at fungere optimalt samt at
være kontaktperson
eller

- fa lavet en supergod og brugbar hjemmeside.

Vil du være med til at fa gang i sagerne - gerne i samarbejde med andre - og har du forstand på at
arbejde med computer- så henvend dig til:
Dorthe Bartels, mobil 22 20 44 48 eller e-mail dsr@dsr-online.dk.
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Ny gymnastiksæ son
I september måned starter holdene løbende - hold øje med
opslagstavlen i klubben .
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Il. sep.
12. sep.
12. sep.
13. sep.
14. sep.
5. okt.
21. sep.

kj 17+ 18.30

kl 17
kl 18.30
kj 17 + 18.30
kl 17 + 18.30
kl16
kl 17

Christina
Susanne
Ulla

Lars
Eva
Elisabeth
Elisabeth

3 nye instruktører:
Vi har i år fået 3 nye instruktører: Christina, Lars og Eva.

Christina Sørensen har mandagsinstruktion, hlm er fYsioterapeut og har tmdervisningserfaring.
Lars Persson er 44 år og går på 3. år på Godtvedskolen, hvor han læser til bevægelsespædagog.
Lars har instruktion onsdage, det vil være styrke- og smidighedstræning, kombineret med koordi·
nation og balanceøvelser. Lektionerne afsluttes med IO min. afspænding.

Eva Friis er uddarmet fYsioterapeut og har tmdervist i flere år, htm har instruktion torsdage.

Old boys-gymnastik starter d. S. oktober kl. 16 ved Elisabeth.

Bømegymnastik starter i oktober måned - hold øje med opslagstavlen.
Hilsen
Lotte Ømø og Dorthe Bartels

CJ>

,
i
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Aktiviteter i salen
Tider

7-8

Mandag

Tirsdag

i

Onsdag

Morgengym.
Asbjørn

Torsdag

Fredag

1\
Lørdag

Søndag

Morgengym.
,
Asbjørn
Familiegymnastik

15-16
16 -17
17 -18.30

Gymnastik Gymnastik
Gymnastik
Lars
Christina
Susanne
Gymnastik
18.30 -20.00 Gymnastik Gymnastik
Lars
Christina
Ulla
20.15
Standard- Tango/Salsa
dans
I

I
I

Old Boys
Elisabeth
Gymnastik
Gymnastik
! Elisabeth
Eva
Gymnastik
Eva
Udlejet til
Kbh. skiklub

I

!

I

I

Hold øje med opslagstavlen i klubben for at se, hvornår holdene starter i løbet af september måned .

I

!

Nyt fra kaproningsafdelingen
Tekst ogfoto: Mette Bacher

VM-bronze til Morten
Det var en uhyggelig spændende VM-finale. DSRs Morten Skov Hansen, der roede letvægtstoer
uden med Jesper Krogh fra Bagsværd var en hårsbredde fra at tage sølv - men som de eneste dlUlske seniorhold, reddede Morten og Jesper æren og roede en fornem bronzemedalje i hus.
De to roere beviste denned, at de er i deres livs fonn og er fuldt berettiget til udtagelsen som reserver til GULD-fireren. Mens disse linjer læses, er roerne rejst afsted mod OL i Sydney. Først venter
et tre uger langt træningsophold i Brisbane og en uge fur OL går løs, rejser de danske mandskaber
til Sydney.

OL-pigerne på Catwalken
DSR har to kvindelige repræsentanter med til OL i dobbelt-fireren. Det er Mette Mathiasen, der p.t.
sidder et på båden, mens Bianca Carstensen, der hele fordret har været plaget af skader, er meldt
O .K. igen og er udtaget som reserve.
Sammen med de øvrige danske OL-roere gik de opvisning som modeller i forbindelse med Nations
Cup forleden og det tog virkelig kegler blandt publikum.
Pigerne, der er sponseret af Magasin, viste flotte kollektioner og særligt ro-trikoterne, der er designet af Antonie Lauritzen, vakte opsigt.
Rianca og Mette er med ved OL sammen med Dorthe Pedersen og Sarah Lauritzen, KVIK, og
Kathrin Gleie fra Lyngby Roklub.

GULD-fireren kæmper med tiden
Som nævnt i sidste nummer af klubbladet, måtte Thomas Poulsen melde fra til OL og Søren Madsen, Middelfart, er kommet på båden i stedet. DSRs to roere, Eskild Ebbesen og Thomas Eber!,
samt stroken, Victor Feddersen fra Bagsværd Roklub, har alt at vinde og kæmper med tiden for
at la den tekniske del af roningen gjort næsten 100% optimalt inden Sydney.
Thomas Poulsen er hjemme og forsøger at træne videre på Bagsværd Sø. Han håber på at blive klar
til Darunarksmesterskabeme, der afvikles på Sorø Sø den 7. oktober.
Vores OL-deltagere kommer først hjem den 4. oktober - så også her bliver det et kapløb med tiden
om at fa DM-deltagerne roet sammen, så vi kan få den succes ved DM, som vi før har været forvænt med.

VM i Kroatien ikke den helt store succes
Selvom vi virkelig bør være glade for den fornemme VM-bronzemedalje, Morten Skov Hansen
roede i hus, må det konkluderes, at VM ikke blev den helt store succes for dansk roning, som det
plejer.Resultatfonnidlingen fTa Kroatien og hjem har været yderst sparsom, men vi kan da lige
nævne, hvordan de bedste resultater blev.
Maria Vraa og Christina Rindom har i år lidt en omtumlet tilværelse. Måske skulle man allerede fra
sæsonens start have overvejet andre kombinationsmuligheder i deres toer uden styrmand - for der
var ingen tvivl om, at resultaterne blev dårligere og dårligere trods en stor træningsindsats. De to

pigers kamp med tiden gav ikke bonus så i elvte time blev de to sat sarrunen med to stærke piger fra
KVIK i en firer uden.
Desværre blev holdet ramt af sygdom ved VM i Kroatien og måtte tage til takke med en samlet 6.plads. DSRs Bjarne Kallesøe roede letvægts-dobbeltfirer og blev nummer 5 i finalen, hvor den helt
store overraskelse var, at Japan tog guld.
Karsten Nielsen. DSRs verdensmester i letvægts-singlesculler, har heller ikke haft den store succes
i år. Han satsede alt på at komme til OL i letvægts-dobbeltsculler, men det glippede. Så kastede
Karsten sig over sin favoritbåd, single-sculleren. men også han blev ramt af maveonde i forbindelse
med VM og det blev kun til en sekundær placering til den ellers så sejrsvante DSR-roer.
Pigerne i letvægts-dobbeltfireren, Kirsten og Mathilde Kellermann, samt reserven. Rebecca
Erichsen, opnåede også sekundære placeringer ved VM, men ror fortrøstningsfuldt videre i projektet til næste år.
Leo Horsted, der roede firer med styrmand sammen med roere fra KR, blev ligeledes placeret nede
i rækkerne ved VM.

Nations Cup på Bagsværd Sø
Det kaldes U-23 VM og er senior B-roernes svar på VM, og selvom det er den såkaldte "grå wne",
ros der temmelig stærkt. Det erfarede DSRs to deltagere, Solveig Hansen i kvindernes dobbeltsculler og Claus Frydendahl i mændenes dobbelt-tirer. For sidstnævntes vedkommende
var det skuffende, at holdet ikke nåede længere, for potentialet fejler bestemt ikke noget. Men den
faste træner var draget til VM og træner Jesper Guldborg tog over og forsøgte virkelig at fa trimmet
holdet til opgaven.
Til næste år kommer der andre boller på suppen og der er ingen tvivl om. at holdet med ændrede
trænerforhold kan føre det ganske vidt.

Fin afslutning på måneskinsturene
Fredag d. 18. august afholdtes den formentlig sidste måneskinstur i
denne sæson. og der blev sandelig sluttet af med maner. Ikke mindre end 13 firere - svarende til 65 roere - begav sig ved 19.30tiden ud fra DSR. I en lun sommeraften gik det derefter lod gennem havnen og kanalerne, hvor det rigtig kunne nydes, hvor smukt
byen tager sig ud fra vandet sådan en aften. Ved Gammel Strand
holdt vi som sædvanlig pause og nød forskellige medbragte forfiiskninger.
Vel ankommet igen til DSR ved 24-tiden kunne roerne kaste sig over det arrangerede ostebord,
som blev nydt med øl og vin, så snakken gik lystigt, og det blev ud på de meget små timer, inden
de sidste forlod klubben.
Dejligt at se, at motionsudvalget kan samle mange deltagere til de hyggelige måneskinsture. Ikke så
få af deltagerne var frigivne kaniner fra i år, der ikke havde været i kanalerne fur og syntes, at det
var spændende at se byen fra vandet. Til dem, der ikke nåede at komme med på måneskinstur i år,
kan man kun sige: Mød op og vær med næste år '

LB
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Tøjudvalget har brug for digl
Nu kan DU være med til at præge kommende sæsoners klubtøj.
For at vi kan levere det tøj I har brug for og gerne vil gå i, har vi lavet et afkrydsningsskema. Dette forefindes i baren og hvis du vil have indflydelse, så
udfyld og aflever det inden den 22. sept. i den dertil indrettede kasse!
Fra tøjudvalget har vi følgende forslag :
- T-shirt "Tightfit"
- Fleecetrøje
O Tyk
OTynd
O Anorak
OMed Lynlås
- Sweatshirt
- Joggingdragt
- Regntøj
O Lange ærmer
- Svedtrøjer
O Korte ærmer
- Badetøj
- Windstopper-vest
- Rygsæk
- Træningstaske
- Gummistøvler
- Andet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

så udfyld et skema og lad ikke andre tage beslutningerne for digl
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NYHEDER OM DSR - KLUBTØJ
- Tøjsalg:
For at fremme tøjsalget vil der foruden den almindelige tøjbestil/ing, 2. tirsdag i hver måned kl. 20:00, være repræsentanter fra
tøjudvalget til stede og det vil være muligt at:
- prøve
- mærke
- bestille
- købe
det nuværende klubtøj.
Læs andet steds i bladet om den store tøjkollektions-undersøgelse, hvor alle
har mulighed for at få indflydelse.
Med venlig hilsen Tøjudvalget:
Eline Sigfusson, Esben Paludan, Tine Dyssemark, Michael Remod,
Birgitte Røddik, Jeppe Kollat Jensen, Berit Haahr Hansen og Dorthe Bartels

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@ dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redakti onen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 11. september 2000
Redaktion: J,ars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv.. 2200 København N ,
Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen
Tryk: Oftseta, Horslunde
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O pl ag: 1300 s tk.

DM i Ringkø bing
Af Mette Bacher
Det hele startede skidt - men endte godt for NOGEN. Sådan må det konkluderes efter Danmarksmesterskaberne i langdistancekaproning, der foregik i Ringkøbing.
Og lad det være sagt med det samme: Disse kaproninger har efterhånden udviklet sig så meget, al
protester og diskvaliftkationer ligesom hører med og er blevet hverdagskost. Flere af de garvede
langdistancekaproere går efterhånden så meget op i materiellets konstruktion, at arrangørerne ofte
må stå for skud, hvis en båd mangler et enkelt bundbræt - eller vejer 50 gram under mindstevægten.
Det betyder desværre, at reglerne om konstruktionen af deltagernes materiel nærmest ændres fra
gang til gang.
Danmarksmesterskaberne forleden var bestemt ingen undtagelse og det kom til at gå ud over et af
DSRs hurtige hold, der blev diskvalificeret. I det hele taget blev nogle afDSRs bedste mandskaber
udsat for store prøvelser - inden holdene overhovedet kom på vandet. Denne beretning fortæller om
prøvelser og uretfærdighed - men også om den glæde, der trods alt herskede efter løbene, da resultaterne blev offentliggjort.

Skade og tyveri
- Hvad Søren er del der. Prøv al se engang. Susanne Mikkelsen var mildest talt overrasket og chokeret, da hun, sanunen med sit mandskab, læssede inriggeren Hu på traileren. Ingen havde nemlig
bemærket, at Hu havde faet en ret så alvorlig skade i den ene ende. Nogle fede ridser og et grimt
hul gav kilde til stor undren og mange spekulationer.
Flere roere kom til, og der blev gættet på alt, lige fra sabotage til et uheld med en bådvogn. Pigerne
blev enige om at tage tape med til Ringkøbing, så de alligevel kunne ro i Hu, der jo går for at være
blandt Danmarks hurtigste og bedste inriggere.
Men Susanne, Britta og Birgitte nåede aldrig at ro i båden i Ringkøbing. For at det ikke skal være
løgn, opdagede DSRs favorit-mandskab ved aflæsningen, at Hu nu pludselig manglede sæder og
spændholter!
Da begyndte man for alvor at spekulere over, om der virkelig var nogen af konkurrenterne, der
kunne være så infame at hugge de vigtige ting fra Hu.
Bådepladsen blev gennemsøgt, andre både blev kigget igennem, der blev ringet til DSR - men sæder og spændholter var væk.
Langdistancens mest erfame roer, Per Hansen fra Hellerup, der normalt ikke holder sig tilbage, når
det gælder protester og diskussioner, viste sig at være pigernes sande helt.
Han stillede sit holds hurtige båd til DSRs rådighed og således kunne de tre roere drage til start
mens det gode skib Hu stod tilbage på land.
Per blev virkelig dagens mand i skysovs, og DSR er ham evigt taknemmelig over den flotte gestus.
Susanne Mikkelsen, Britta Kristoffersen og Birgitte Andersen vandt nemlig mesterskabet i suveræn
stil og sorger og bekymringer blev til glæde vendt.
(Resten af Mette Bachers beretning må desværre af tids- og pladsrnæssige grunde vente til næste
nummer afbladet. ! næste nummer håber vi også at kunne bringe en billedreportage fra konkurrencen i Ringkøbing. Red.)
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Orienteringslø b 2000
Dato
06.09
13.09
16.09
17.09
20.09
24.09
27.09
01.10
04.10
08.10
15.10
05.11
12.11
25.11
26.11
17.12

Løbstype
SM-nat
SM-nat
Div.6.match
B
SM-nat
Gåsehusløb
SM-nat
B
Natstafet
B
Gåsehusløb
Klubmester
Jættemil
Gåsehusløb
O-sek. 60 år
Julekispus

Skov
Rørvig Sandflugt PI.
Geelskov
Slagelse Vest
Rude Skov
Freerslev Hegn
Ravnsholt
Bøndernes Hegn
Store Dyrehave
Slagslunde skov
Gribskov Mårum
Ravnsholt
Ravnsholt
Tisvilde Hegn
Ravnsholt

Arrangør
Vestsjælland
OK0st
oe Slagelse
Søllerød OK
Fredensborg OK

Ravnsholt

*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at fmde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
htt P:l/110m eO.i net. tele. dk/re lausenldsr/osek.htm

eller via www.dsr-online .dk
Tilmelding:
Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og
12
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
Øvrige løb:

Johan Frydendahl

tlf. 38 17 62 52

(arb.)

Engbakken 27
(14 dagefør) 2830 Virum

14

45 858605 (priv)

*** DSR ***
Ballerup OK
OK Skærmen
Kildeholm OK
?
*** DSR
LilJerød
OK 73

***

**'" DSR "'*'"

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 Købenbavn
Postgiro 500 34 66
Hjerruneside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MED! ,EMS TELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 I I

ø

~.--------------------------------------------------------------~

Formand:

Kasserer:

Sekretær:

I ~enning

Rasmussen
N armas vej I 4
2000 Frederiksberg
V 36464767
e-mail: formand@dsr-online.dk

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
V 45 85 8605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
V 39274882
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaproningscbef:
Søren Aasmul
Bargm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
V 45 414280
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

I I1StruktioIlSrocbef:
Morten Runge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv.
1911 Frederiksberg C
V33 21 3484
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

MotioIlSrocbef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
V38198931
e-mail : motion@dsr-online.dk

Langtursrochef:
Jens Reimer
Gammeltol1sgade 6
1355 København K
V 33 918997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, st.tv.
2100 København ø
V 35 43 40 41
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motioo+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7. 5. tv.
2100 København ø
V 35 42 84 56
e-mail: plus@dsr-online.Jk

HusforvaJter:

Køgemester:

Materielforvalter:

Mogens Haut
Strand vænget 55
2100 København ø
V 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Susanne Agersnap
H. C. ørstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
V 35 36 88 05
e-mail: koegemester@dsr-online.dk

Lars Haut
Frederikshave 28, sLth.
3400 Hillerød
V 48 26 25 44
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Kootingeotkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Fonnand:

Kasserer:

Sekretær:

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
V 45 88 58 86

Nis C. 1. Schmidt
Hvedevej 14 SI.
2700 Brønshøj
V 382848 7l

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
V 45858605
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Bianca Carstensen, gjorde det godl, da hun viste OL-roernes tøj frem i forbindelse med
modeshowet ved Nations Cup.
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Kanindåben blev som altid en/estlig og/ornøjelig dag, selvom kaninerne måtte gå en
masse prøvelser igennem, før de kunnf' kalde sig rigtige roere i DSR
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i bådhallen. Indbet alingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr.
pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses børt fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det
følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 320 kr. pr. kvartal ,
idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/ I. 1/4, 117 og l/ IO og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel.
Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. SOO 34 66 samt ved
at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er
dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføre; på disse.
OBS! iKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil
gyldig udmeldel se har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksk lusion vil først finde sted ved
en resta nce svarende til y, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
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Aktivitetskalender
2000
-Dato

Begivenhed

2. oktober

KJubmesterskaber

8. oktober

Løvfaldstur på Furesøen

15. oktober

Kajakvedligeholdelse og
vedligeholdelse af klubhuset

27. oktober

Vinsmagniogsafteo

29. oktober

Standerstrygoing

Il. november

Romassage

17. november

Generalforsamling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

5 personer har meldt sig til et IT-udvalg. Herved kan DSR forhåbentligt mstyrket vedligeholdelsen afprograrnmet til roprotokollen og mflere ressourcer til udvikling af hjemmesiden.

•

Ca. 25 personer deltog i arbejdsdagen d. IO. september, så der blev gjort et godt stykke arbejde,
samtidig med, at de arbejde faktisk havde det hyggeligt. Der er arbejdsdag igen d. 15.oktober,
hvor bestyre lsen atter håber pil et godt fremmøde, da der stadig er mange opgaver, der skalløses.

•

Som det kan ses af indkaldelsen til generalforsamling, genopstiller det meste af bestyre lsen.
Paul Brtiniehe-Olsen er ny formandskandidat efter Henn ing Rasmussen. Dog genopstiller Jens
Reimer (langtursroschef), Lars Haut (materiel forvalter) og Søren Aasmul (kaproningschcf) ikke, og det er i skrivende stund ikke oplyst, hvem kandidaterne til disse poster er.

S

epternbernurnmeret af medlemsbladet var et af de mindre tykke, idet redaktionen havde
modtaget meget fa indlæg. Bl.a. nåede beretningen fra andet hold på Marstrand-turen ikke
frem. Til gengæld tager vi revanche med dette nummer, hvor du kan læse om kanindåb,
Svanemøllernateh, langdistance-DM, regatta i Maribo og meget mere foruden diverse aktivitetst iIbud.
OL-resultater når vi ikke at fa med, idet konkurrencerne netop er startet i skrivende stund, og når
bladet udkommer, er legene ved at være forbi. I novembernummeret håber vi at have en tyldig reportage fra OL - forhåbentlig med danske medaljer i roning. DSR' s Mette Baeher er i øvrigt rokommentator for tv-kanalen Eurosport.

Vedligeholdelsesdag
Da der fortsat er meget i og omkring klubhuset, der trænger til vedligeholdelse, afholdes
arbejdsdag

søndag d. l 5. oktober
kl. 10-16
Klubben giver kaffe og kage til de Iremmødte.
Grib fat i dine rokammerater, mød op og få en hyggelig dag med
maling og pensel, så vi kan få givet klubhuset en tiltrængt opfriskning. Der er også brug for din indsats.

Kajak-vedligeholdelse
Samtlige kajakinstruktører og pingviner indkaldes til vedligeholdelse af kajakker

d. 15. oktober kl. 12
Tilmelding på opslagstavlen. Kajakudvalget gi'r øl og
vand.

Kqjakudvalget

Standerstrygning
Søndag d 29. oktober kl. 12.00

II ~

stryges standeren for dette års rosæson, for det kan jo ikke nægtes, at
efteråret er hastigt på vej, og indendørssæsonen banker på.

KJ. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets sidste rotur. Mød op på
bådpladsen.
Efter standerstrygningen er der frokost og hygge kl. ca. 12.30. Billetter til frokosten kan købes i
baren fra d. 16. oktober.

Bestyrelsen
4

Vinsmagningsaften
1'a' med vindruen CABERNET SAUVIGNON verden rundt
og smag vine fra Australien, Sydamerika, Nor,iamerika, Afrika og Europa.
Vinsmagningen finder sted fredag den 27. oktober kl. 20.00 i DSR.
Der vil til vinene blive setveret lidt ost., pølse, pate og brød, og vi
smager på ca. 7-8 forskellige vine. Prisen for deltagelse er kr.
100,00 og billetter kan købes i baren.

Drinksbar efter vinsmagningen og dans til den lyse morgen.
Hilsen Birgitte Røddik

JfG fl'SKEI< DI'S'SE
O'STf- 06 VINSo\IP& -
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Susanne Mikkelsen ny breddekonsulent i DFfR
Dansk Forening for Raspart har fra d. 4. oktober ansat Susanne Mikkelsen, DSR, som forbundets
ny breddekonsulent. Susanne er et kendt ansigt i DSR, hvor hun er en ivrig langdistancekaproer,
bl.a. med en netop genvundet DM-titel.
DFfRs blad "Roning" hringer i det netop udkonne nummer, som kan find es på bladhylden i Slyngelstuen, en omtale af Susanne. DSR-bladets ~edaktion håber på et senere tidspunkt at bringe et
portræt afhende.
Vi siger tillykke med ansættelsen og ønsker Susanne held og lykke med det nye job.

Red

Ro-massage
Lørdag d. Il. nov. 2000
Kl. JO-I 5
Så er det her endelig. Et kursus i at give ro-massage! I
På 5 timer lærer du at give/modtage en ben- og en rygmassage,
hvor greb, strøg og muskler m.v. gennemgåes.
Kurset foregår i DSR's lokale, salen.
Tilmeld dig sammen med en partner SENEST mandag d. 30. okt. 2000 til Brit på tlf.: 32 95 1985
eller på e-mail brit.k~~la.g.c()llet.dk.
Medbring: l lagen, 2 håndklæder + I tæppe. Desuden noget at spise + drikke.
Pris: 200 kr. pr. person
Jeg er idræts læreruddannet og fysiurgisk massør.
På gensyn I

Brit Kaa

Nyt fra kø kkenudvalget
Der opsættes "ønskebrønd" ved baren, hvori du kan lægge dine yndlingsopskrifter på mad, du gerne vil have serveret i klubben.
Du er også velkommen til at komme med ris og ros.

Weekend med masser af Dannebrog på Slien
Landsmotionsstævnet i Slesvig blev en stor succes med deltagelse af 700
motionsroere tra hele landet., der mødtes til roning, fest og socialt samvær i
weekenden d. 1.-3. september. Det var første gang, at stævnet holdtes uden
for Danmarks grænser. Omrddet omkring værtsklubben, Slesvig Roklub,
var omdannet til teltby, og mængden af inriggere på Slien tiltrak mange tilskuere, da der aldrig tidligere har været så mange robåde på vandet omkring
Slesvig.
Et hold fra en Århus-roklub syntes ikke, at en endages-rotur på Slien var
nok, så de havde i nogle dage op til arrangementet roet hele vejen fra Århus
til Slesvig.
Også DSR's lille delegation hyggede sig i Slesvig og traf bl.a. bekendte fra tidligere DFfRlangture.
Red
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Generalforsamling i DSR afholdes
fredag d. 17. november kJ. 20.00 i DSR
l dagsordenen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. Forslag kan imidlertid
stil les af ethvert stemmeberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage
før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge DSR's love:
I)

Aflæggelse af beretning

2)

Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent for det tølgende år

3)

Valg af formand: Paul Briiniche.Olsen

4)

Valg af kasserer: Johan Frydendahl

5)

Valg af sekretær: Dorthe Bartels

6)

Valg af materielforvalter:

7)

Valg afkaproningschef:

S)

Valg af instruktionsrochef: Morten Runge Poulsen

9)

Valg af motionsrochef: Steen Knudsen

IO) Valg af langtursrochef:
II)

Valg afkajakrochef: Peter ViufJohansen

12) Valg

afhusforvalter: Mogens Haut

13)

Valg afto revisorer

14)

Valg af repræsentanter til DFfR

15)

Særlige forslag

16)

Evt.

Dyrplageri i Svanemø Ilehavnen
På en dejlig solskinssøndag i slutningen af august var ca. 90 kaniner mødt frem i DSR' s lokaler, for
at blive døbt og dermed optaget i de 'rigtige' roeres rækker. Selvom en og anden kanin havde hørt
rygter om, at man i forbindelse med dåben ville blive udsat for de skrækkeligste ting, var det dog
de færreste, der i betragtning af det dejlige vejr og de gratis sodavand og øl kunne tro, at de ellers
så rare instruktører kunne finde på den slags. Men kaninerne blev klogere.
Netop da idyllen blandt kaninerne var på sit højeste, ankom en storm trop bestående af instruktører
udklædt som svært bevæbnede vikinger. Denne stormtrop udvalgte summarisk gruppe efter gruppe
afkaniner, som brutalt blev ført bort til registrering. I køen forud for registreringen begyndte
en svag uro at indfinde sig blandt kaninerne. Måske var der alligevel noget sandt i de rygter, man
havde hørt om alskens overgreb. Måske var instruktørerene alligevel ikke så rare som først antaget.
De mest urolige afkarunerne - dem med den største frihedstrang - blev hensynsløst skildt
ud fra resten og ført bort.
Den resterende del af kaninerne blev efter endt registrering ført til en vel bevogtet indhegning, der
mest af alt mindede om en lejr for krigsfanger. Her gik situationens fulde alvor op for kaninerne.
Man ville blive udsat for de skrækkeligste ting. Og hvad værre var; disse ugerninger blev foretaget
af de alt andet en rare instruktører med den nedrige instruktionsroehef i spidsen. Fra indhegningen
var der udsigt til den bådplads, som alle kaninerne havde så mange gode minder fra. Midt på
bådpladsen stod en gabestok, hvor de mest frihedselskende kaniner efter tur blev anbragt og pint på
det forfærdeligste, til stor moro for de ea. 30 forlystelsessyge personer, der var mødt op for fra
DSR ' s terrasse at overvære uhyrl ighederne.
Da kaninerne havde vansmægtet en tid bag fangelejrens trådhegn, stævnede pludseligt en otter
(med styrmand og skjolde) hen imod DSR's ponton. Forrest i denne prægtige båd tronede Odin i
skikkelse af formand Rasmussen. En række af de mere optimistiske kaniner troede, at Odin var
på vej for at redde dem, men også dette håb blev knust. Med Odins ankomst gik tæppet for den
sidste og me.,,! gruopvækkende akt afkanindåben: selve dåbsceremoruen. Odin udvalgte med sikker
hånd en af de mest rebelske og uregerlige kaniner til, som den første, at skulle døbes, og satte derved den største dyremishandling i SvanemøJlehavnens historie igang.
En efter en blev kaninerne ført til den ellers så gemytlige bådhal, hvor de blev udsat for den første
af de prøvelser, som eftermiddagen havde i vente for dem; hver kanin skulle i næsten fuldstændig
mørke forcere robassinet udelukkende bistået af en makrel og en sild, for straks derefter at blive
sendt kravlende igennem en yderst brandfarlig tunnel foret med savsmuld.
Ved savsmuldsturmelens munding, hvor det indtrængende sollys gav de stakkels kaniner en smule
håb, ventede to vikinger, der med stærk og brutal hånd førte hver kanin ned til en pinebænk anbragt
foran pontonen. Her blev hver enkelt kanin på det omhyggeligste indsmurt i en individuelt
sammensat blanding af remoulade, mayonnaise og ketchup, for derefter at blive ført ned på selve
pontonen., hvor to badekar var opstillet. Det ene indeholdt en kold frostblå væske og det andet en
substans af mere ubestemmelig karakter, men hvor bl.a. spaghetti, havregrød syntes at indgå i den
uappetitlige opskrift. Det var så op til kaninerne at vælge, hvilken af de to blandinger, de helst ville
nedsænkes (helt) i. Endelig hlev hver kanin ført til pontonens kant, hvor en slidske var opstillet.
Som kulmination på dåben blev kaninerne derefter en efter en anbragt på slidsken og uden yderligere ståhej sendt i havnen.

For de kaniner, som klarede turen tilbage til og ikke mindst op ad nærmeste bedding, var der kun
tilbage at forsyne sig fra det opstillede frokostbord og så i øvrigt at skaffe sig diskret afmed det
våde, remouladestinkende tøj og ru skyllet havregrynene ud afhåret inden aftenens dåbsfest, der
dannede rammen om udlevering af dåbsbeviseme og i øvrigt også om en lille overraskelse.
Nogle få kaniner havde anet uråd og dukkede først op til aftenens dåbsfestligheder, hvor de var
s ikre på, at ovenfor beskrevne ceremoni var afsluttet. Dette snedige træk var imidlertid forudset, og
der var under festcn tilrettelagt cn særlig dåbsceremoni, hvis væsentligste element var nærkontakt
med en haj. Så vidt vides fik ingen af de kaniner, der udsat for denne behandl ing, varige men.
Der var tydeligvis lagt meget arbejde og megen fantasi i tilrettelæggelsen afbåde dåben og den
e fterfølgende dåbs fest. Jeg kan naturligvis kun tale for mig selv, når jeg benytter lejligheden til at
takke instruktørerne for en meget vellykket kanindåb, men det er mit indtryk, at der blandt de kaniner, dcr havde mulighed for at deltage, er stor enighed om, at der var tale om et virkelig godt arrangement.
ChYl~\'Len

Krogh

Odin og hans hird inden del store opgør

Rabbit blues 2000
Det er fredag aften på bådpladsen ved Danske Studenters Roklub. Forsigtige kaniner vover sig prøvende ud på pladsen med agtpågivende ører. Der er en stemning af frydefuld forventning blandet
med ængstelse over det uvisse, der venter os. Hvor ligger Val hal og hvilke prøvelser venter der,
hvorfor skal vi have gwnmistøvler med, og vil vi vende hjem med ørerne i behold? Enkelte tilmeldte er så skræmte, at de end ikke møder op. En gruppe af hærdede racerkaniner virker en anelse
mere kække. De har kun presset sparsomme infonnationer ud af instruktørerne men dækker over
usikkerheden med kraftig mimren og starnpen. Efter at have faet frataget alle vores egendele af en
bande hårdhændede instruktører stuves vi sammen i en jernbanevogn, der langsomt bevæger sig
nordpå.
Turen ender ved en lille hytte i en stor skov. Vi beordres til at bygge huler, hvor vi kan tilbringe
natten i ly for vilde dyr. Efter aflodring med grøn salat sendes vi ud på fodtur i den mørke skov.
hvor uhyggen breder sig, da vi pludsel ig pa~ses op af frygtindgydende, kampklædte vikingekrigere
og smukke men skrækindjagende valkyrier. Vi bliver ført mt."(] og tvinges til at overvære en rituel
ofring af en lorsvarsløs medkanin, der falder for bødlens skarpe kniv. Vores struber snøres sammen
i dødsangst. Til vores store lettelse slippes vi fri i små grupper, men kun for at fare vild i skoven,
som vrimler med dystre, harniskklædte skikkelser med horn og skjolde. Her må vi igennem talrige,
strabadsiøse prøvelser for at dulme vikingernes vrede. Mange prøver at fonnild e kæmperne med
smiger, mens enkelte forsøger den modsatte strategi. Det viser sig dog hurtigt, at vores vogtere er
mere modtagelige tor slesk end for spot. Natten slutter med en forsoning, som dog kun varer til
næste dag.
Da vi lørdag middag under stærk bevogtning vender tilbage til Strandvænget, er der stor aktivitet og
uro i luften. Noget ubehageligt er under opsejling. Vi gennes sammen i en lille fold, hvorfra vi kan
overskue offerpladsen. Nu er det for sent at stikke ørerne mellem benene. Oftertrommen dunker
ubønhørligt, og vores vogtere ydmyger og torturerer os på alle tænkelige måder. Da et vikingeskib
dukker op i horisonten med den mægtige Odin tronende på fordækket, er vores skæbner beseglet.
En efter en ser vi vores medkaniner blive trukket bort mod dåbens øresønderrivende inferno.
Skærsilden, gabestokken, operationsbordet og dampende kar med klæbrige substanser må vi igennem. Slukørede og øreløse ender vi en efter en i Øresund. Massakren fortsætter indtil et ulmende
oprør pludselig bryder ud i lys lue. De veludrustede men talmæssigt underlegne vikinger angribes
ti"a alle sider afvilde kaniner. Der udspiller sig en drabelig kamp, hvor også vikingerne til sidst må
bide i Svanemøllens bitre, bnme vand.
Natten sænker sig over Svanemøllehavnen, og der er atter en vældig tumult i DSR. Men denne
gang hersker jubel og fordragelighed. Krigerne har lagt sværdene til side og raget stridsskæggene
at: valkyrierne har lagt deres skjolde og makeup, og kaninerne har slikket deres sår og klædt sig i
det stiveste puds. Der er hajer og elsdyr over ilden, mjød og brændevin i tønderne og muntre musikanter spiller op til spilopper. Det bliver en fantastisk fest, og der ædes, drikkes, danses og hoppes
begejstret til den lyse morgen.
Set gennem kaninøjne var hele arrangementet Millenium .. dåb I, II og HI yderst fornøjeligt, flot og
vellykket. Tak til de engagerede instruktører og deres medhjælpere.

På gensyn i klubben
Jakob Bech, kanin-235

IO

Kanindåben må gå om!
Det var med stor bestyrtelse at både jeg, fisk, tanglopper og gmnle søulke i Svanemøllehavnen den
26. august var vidne til en skændsel udi de hæderkronede kanindåbstraditioner. Om end solen velsignede dagen og fremmødet var upåklageligt, blev højtiden og dåbsritualet under årets kanindåb
dog besmudset med, hvad man kunne kalde en eklatant procedurefejl.
Sagen er nemlig den, at de lumske håndlangere, der indfmngede de ignorante og intetanende Ivminer, vildledte disse og ledte dem i ulykke ved at opfordre de stakkels stinkende roeraspimnter til at
anråbe den hedenske gud Odin og bede hmn om at forestå dåben. Det gjorde Odin så - hmn kom,
han så og han døbte, som havde han aldrig gjort andet. Spørgsmålet er så blot, om de mange kmniner så efter denne rituelle afvaskning ej længere er kaniner, men rigtige roere.
Svaret er nej, fix sagen er den, at det siden tiders morgen er NEPTUN (først beskrevet i den romerske mytologi), der hersker over detjordomsluttende hav, som alene med denne dåb kan give en af
menneskeslægten ret til at fare på alle have i robåd, og ikke Odin, der som alle ved har sit virke i
Valhalla og ikke i havet. Det er også en kendt sag, at Odin yderst sjældent bevæger sig omkring, da
han jo har sine ravne til at fortælle sig, hvad der går for sig i verden. Desuden er han gud for krig,
viden og visdom.
Selvom det således er en stor ære for klubben at han så i nåde til kaninernes anråb og opfordringer,
er og bliver han dog en landkrabbe, der i bedste fald besejler havene som pa%ager. Døbe kmn han i
hvert fald ikke, og derfor er og bliver årets kaniner stadigvæk kaniner. Beklager. For yderligere at
understrege min argumentation tøver jeg ikke med at drage sammenligningen til et bryllup, hvor
vielsen bliver forestået af eksempelvis en a~faltarbejder i stedet for en præst. I en sådan situation
ville vel ingen, der er ved deres sanser fulde brug, hævde, at det lykkelige par var at betragte som
rettelig viede ægtefolk.
Når dette lægger mig sådan på sinde, skyldes det, at Neptun af de syv have i sin tid udstedte mit
dåbsbevis med en skriftlig påtegning, der forpligter mig til at holde kontrol med, at ingen snyder sig
fTa dåben. Kære venner, på den igen.

Jens Lauri/sen

Om ajienenjik kaninerne bevis på de uhyrligheder, de havde gennemgået
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Svanemø Ilematch 2000
Det lykkedes igen i år DSR at løbe med de fleste sejre i de traditionsrige løb mod Kvik i Svanernøllematchen, idet DSR kun måtte se sig slået i bestyrelsesløbet. Dog var der tæt opløb i otterløbet, hvor DSR kun vandt med en lille halv meter, En lidt længere bane, og Kvik var gået af med
sejren, Så selvom Kvik måtte se sig slået, var der kamp til sidste løb.
Årets konkurrencer havde heldigvis tiltrukket et pænt antal tilskuere fra begge klubber, som selvfølgelig gjorde deres til at skabe stemning om løbene.
Mette Bacher fortalte i øvrigt redaktionene, at hun fik en tåre i øjenkrogen af at overvære dysten
mellem klubberne. Det er nemlig i år 25 år siden, at hun var med til at vinde dameløber, som for
første gang var med i 1975. Dengang vandt hun for Kvik, men var hentet ude fra Bagsværd, hvor
hun netop havde været påjuniorlandsholdet. I DSR's båd sad i øvrigt Birgitte Frydendahl, hvis båd
blev slået med adskillige bådlængder. Det snakker de stadig om, når de ses.
Resultater af dagens konkurrencer:
Damepokal: Ditte Balder, Iben Johansen, Christina Aagaard, Annette Kjær.
Styrmand: Karen Jensen
Damefirer: Mette Carstensen, Britta Kristoffersen, Maria Vraa, Susanne Mikkelsen
Styrmand: Birgitte Andersen
Bolcheglasset: Martin Plambæk, Claus Runge Poulsen, Sune Bertelsen, Henrik Andersen.
Styrmand: Karen Jensen
Spejlet: Christen Krogh, Thomas Christensen, Rasmus Fog Petersen, Sune Faurschou Isaksen.
Styrmand: Henrik Sten berg Asmussen
Bestyrelsesløb: DSR tabte ( Paul Briinniche-Olsen, Lars Haut, Birgitte Røddik., Susanne Philipsen
og styrmand Henning Rasmussen)
Veteranfirer: Niclas Magnusson, Ronald Clausen, Johan Frydendahl, Stig G . Rasmussen
Styrmand: Britta Kristoffersen
Herrefirer: Michael Remod Jensen, Michael Wlirtz, Jack Ekmann, Morten Runge Poulsen
Styrmand: Birgitte Røddik
Gig-otter: Maria Vraa, Berit Haahr Hansen, Birgitte Andersen, Karen Jensen, Jeppe Kollat Jensen, Thomas Krumholt, Lars B. Kristensen, Leo Horsted, Styrmand: Henrik Stenberg Asmussen
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Glade vindere a} holeheglasset (4-åres inrigger jr)r kaninherrer) Martin Plambæk, Claus Runge'
Poulsen. Sune Bertelsen og Henrik Andersen. Styrmand. Karen Jensen

J olIerløbet sejrede DSR med en snæver margin. Sejrherrerne (mIk) var:
Leo Horsted, Thomas Krumholt, Lars B. Kristensen, Jeppe Kollat Jensen, Karen Jensen, Birgitte
Andersen, Berit Haahr Hansen og Maria Vraa. Styrmand: Henrik Stenberg Asmussen
(Flere fotos fra Svane mølle match og kanindåb kan ses på opslagstavlen i Slyngelstuen)
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DM i Ringkøbing
Af Melie Bacher
(Fortsat fra forrige nummer)
I samme dameløb havde DSR et andet hold med, der opnåede en flot 8. plads. Det var Berit Hansen, Birgitte Røddik og Mette Carstensen, der roede i tiden: 58.24.

Diskvalificeret
Men andre afDSRs roere måtte også hele følelsesregistret igennem - og her er der ingen tvivl om,
at bølgerne i bogstaveligste forstand kommer til at gå højt. Dels på DFfRs debatsider mens der garanteret også kommer til at foregå en ihærdig breweksling mellem DSRs langdistancekaproningsrepræsentanter (flot nyt og langt ord) - og DFfRs Motions- og Turudvalg .
.['re af årets DM-deltagere kom direkte fra kaproningsbanerne på Bagsværd Sø og satsede alt på
mix-Iøbet over 25 kilometer i Ringkjøbing. Maria Vraa, Leo Horsted og Jeppe Kollat øjnede chancen for et mesterskab.
De roede i det "gode gamle skib" : Elektra, som har været en fast bestanddel ved de forskellige
langdistancekaproninger igennem de senere år. Det har ikke voldt problemer - og Elektra er en god
båd at ro i. Det beviste Maria, Leo og Jeppe netop, idet de besatte 2. pladsen efter de legendariske
iruiggereksperter fra Tissø Roklub.
Men sølvet kunne de såmænd lige så godt sende videre til nummer 3 i løbet - for DSRs stærke
mandskab blev diskvalificeret.
Det er kotume ved DM i langdistance, at de første 6 både i hvert løb bliver kontrolvejet og kontrolleret. Elektra vejede 15 kilo over mindstevægten - men da der ikke var bundbrædder i for- og
afterskot, blev holdet diskvalificeret.
Set fra DSRs side er det en total uforståelig konklusion. Hvis det drejede sig om, at Elektra lå på
grænsen ved mindstevægten, er det måske til at forstå - men da båden klart vejer væsentlig mere
end mindstevægten, bør bundbrædder eller mangel på samme vel nærmest være en biting i denne
forbindelse. Ifølge DSRs erfarne deltagere har der aldrig været bundbrædder i Elektra så længe, de
kan huske tilbage.
Johannes Andersen, der er formand for DFtRs tur- og Motionsudvalg, fortalte, at han kunne se, at
der HA VDE været bundbrædder i for- og agterskot, og derfor mente han, at de skulle være i båden.
Elektra har utallige gange været med ude ved de forskellige langdistancekaproninger, uden at der
før har været problemer - men det blev der altså denne gang, og et hold, der havde trænet flittigt og
ihærdigt frem mod årets DM, blev med et snuptag diskvalificeret.
l øvrigt roede Maria, Leo og Jeppe i tiden 2.05.58, mens vindertiden var 2.02.42.
Naboerne fra KVIK besatte I. pladsen i mændenes åbne klasse, hvor DSRs Michael Remod, Jens
Chr. Pørneki og Jakob Thesander blev nr. 6 i tiden: 2.11.48 og DSRs II-hold med Flemming Borg,
Ulrik Hvidt og Karsten Olsen blev nr. 7 i tiden: 2.12.36 for de 25 roede kilometer.

Efterdønninger
Da roningen var overstået, ventede årets store afslutningsfest med godt 200 spisende gæster i Ringkøbing Roklub - og festen var suveræn, lyder det fra flere sider.
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Der er dog ingen tvivl om, at DSR fø lger sagen om diskvalifikationen op, og spørgsmålet er da også, om det hele ikke har taget en ful dstæn dig unødvendIg og urealisti sk drejning i meninger om
bådenes konstrukt ioner - blot fordi ffi af deltagerne går FOR meget op i de små, og for de flestes
vedkommende ligegyldige petitesser. der egentlIg slet ikke har betydning for deltagernes resultater.
Hvad sagen ender med, ved vi endnu ikke - men alle venter spændte på, om DFfRs MotioDs- og
Turudva lg far strikket en fornuftig løsning sammen, der holder vand, inden det i næste sæson går
løs.

DSR genvandt DM i langdistance for kvinder. De glade mestre er:
Birgitte Andersen, Susanne Mikkelsen og Britta Kristoffersen

DSR 's sørøverhold med Michael Remod (bill. tv.). Jens Chr. Pørneki - eller var det Biker-Jens?(bil! Ih.) og Jacob Thesander fik en sjelteplads i herrernes åbne klasse. (Foto. Mette Bacher)
IS

Karlebo Marathon 2000
Eller "Out i inrigger"
En vann atlen i Wien sad de danske deltagere ved World Cup-regattaen og nød en kop kaffe m.m.
ener de indledende løb, som blev diskuteret flittigt. Maria og Jeppe deltog begge i 2- (toer uden)
og havde ligeledes begge fået ørerne i ma~kinen med deres respektive hold. Efter den første kop
kaffe kom snakken hen på sæsonen 2000. Vi havde begge nok set at vores respektive mål med at
komme til VM (Jeppe) og OL (Maria) ville blive svære at nå, og talte derfor om hvad den resterende sæson så skulle rumme. Jeppe, der er dansk mester i 2-åres inrigger med Jens Chr. Pørneki og
Niels I-Iyldager i 1999, foreslog at man da altid kunne stille op til et af DM løbene i inrigger som
mix hold, en ide som Maria ikke syntes var helt dårlig og som Leo Horsted. der havde roet 4- (firer
uden) , egentlig syntes lød meget sjovt.
Vi aftalte, at det var en ide, vi nok lige skull e vende tilbage til efter Luzem regattaen 3 uger senere,
da vi så nok alle vidste mere om, hvad der skulle ske med os mht. VM/OL.
Efter Luzem skulle Maria ro 4-, med Christina Rindom og to roere fra KVIK ved VM i Zagreb,
ligesom Leo skulle atsted til VM i 4+ medens Jeppe måtte blive f-Uemrne og passe sine kaniner. V i
havde dog aftalt, at det blev ved Ringkøbing Fjordens Gyldne Helt. vi skulle prøve kræfter med
inrigger roningens kunst i 25 km. åben mix.
Gennem træningslejren stod vi i kontakt via email, og da det viste sig at det ikke ville være muligt
for Nie ls Hyldager at forsvare 3. pladsen fra Karlebo Marathon 1999, fik Jeppe nye planer med sit
mix hold. Pludselig en dag, i en ellers uskyldigt udseende email. dukkede spørgsmålet om det ikke
kunne være sjovt at deltage i Karlebo Marathon ugen efter løbet i Ringkøbing, op.
Maria, der ifølge eget udsagn var forsvarsløs for sådanne pludselige forslag, udbad sig betænkningstid og dagen efter sagde hunja til at deltage med Leo, og sådan gik det til , at tre "Bagsværdroere" fandt sig selv roende midt ude på Øresund, natten mellem fredag og lørdag d. 25-26 august.
Det blev dog ikke helt uden sværdslag vi kom til start i Karlebo, for først var der jo vores første
aftale om at ro i Ringkøbing.
Lørdag morgen d. 19 august mødtes vi med resten af DSR's langdistanceroere, som var i oprør
over at sæder og spændholter pil mystisk vis var forsvundet fra "Hu", båden som skulle bære
DSR's damehold til DM titlen endnu engang, hvis de kunne vinde det sidste løb. De klarede dog
frisag ved at vinde deres løb i en lånt båd og blev derved danske mestre 2000.
Vi havde dog intet at frygte, troede vi, da vi skulle ro i "Elektra", en båd der allerede havde været
på vandet og derved var i robar stand.
Vi kom på vandet og skulle allerede starte som nr. 2 efter et mixhold fra Tissø med bl.a. Lis Bay
som Jeppe havde slilet til holdstatetten ved indendørs DM i januar, så der var lagt op til en slags
revanche ..
Vi fik en god start og passerede Tissø efter godt 5 km.s roning. Vi var nu alene på ruten og skulle
nu bare opbygge et så stort forspring som muligt for at vinde på vores handicap. 12,5 km blev passeret efter I :06 timer men kun 3 min. og 40 foran Tissø som vi skulle være næsten 5 min. hurtigere
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end halvvejs for at vi nde løbet. Maria besluttede resolut, at vi sku lle øge tempoet 2 tag til 32-34 på
hjemturen fra vendehøjen -hun var jo ikke træt endnu.(')
Vi kom hjem i tiden 2:08,52 timer. Tissø havde på grund af handicap over 12 min. at give af for at
vinde løbet. De kom ind kun 8 min efter os og vandt derved mix-kJassen på 25 km. Vi var så blevet
nr.2, troede vi'
Da vi havde fået båden på land, var dommerne selvfølgelig klar til en stikprøvekontrol, da de 5
hurtigste både ved vendebøjen (12,5 km) ville blive checket (målt og vejet for om de overholdt
målene iflg. langdistancekaproningsregelementet). Det havde vi ikke nogle problemer med, da
Elektrajo var blevet roet ved langdistance kaproninger de sidste mange år uden nogle problemer,
og vægten vidste vi at der i hvert fald ikke ville være problemer med. Klogere blev vi dog hurtigt,
da vi efter at have konstateret at båden vejede 103 kg -1 8 kg mere end minimumsvægten - blev
spurgt hvor bundbrædderne i forrummet var henne? Efter lidt diskuteren frem og tilbage om al
bundbræddeme aldrig havde været der så længe Talk-Talk, Krunune eller nogen af os andre kunne
huske, tik Marias far æren af at være med til at diskvalificere os og derved sin egen datter' Surt
show' Så Maria holderju l i København i år!
Efter at havde sundet os til testen om aftenen og løst hele verdenssituationen (og om det egentlig er
så vigtigt med de bundbrædder') drog vi tilbage til København for at forberede os på den næste
udfordring, nemlig Karlebo Marathon 2000, som skulle løbe af stabelen den efterfølgende fredag
aften.
Tidligt fredag aften mødtes vi og kørte til Karlebo roklub for at indskrive os til løbet, som egentlig
er en slags tidstagningsløb, hvor man selv kan bestemme hvornår man vil starte efter fredag kl.
21.00, bare man ~r tilbage til festen/middagen lørdag aften kl 21.00. Vi fik en starttid kl 22.23,
hvilket ville betyde at vi ville være i Københavns Havn lige over midnat og derved være forskånet
for flyvebåde m.m., som kunne gøre livet surt for os samtidig med at vi viJle være tilbage tidligt
lørdag morgen så vi kunne bruge det meste af dagen til at komme ovenpå til kanindåbsfesten om
aftenen hvor vi skulle fejre årets kaniner. . .

Leo Hors/ed Jeppe K Jensen og Maria Vraafør det gik løs i Karlebo. (FOlo· Maria Vraa)
17

Efter starten gik det i raskt tempo imod København i blikvand og måneskin under en skyfri himmel
og en li dt for kraftigt lysende lanteme.
Al lerede efter en times roning kom vi til den første kontrolpost i Vedbæk Havn hvor vi var tre både, der pa~serede næsten samtidigt, og et par "Go' tur" og "Hvor kommer I fra?" blev udvekslet før
koncentrationen blev lagt ind i båden igen og kursen lagt mod næste kontrol post ved I ,ynetten. som
vi kunne se ved Amagerværkets skorstene, som r~jste sig som to røde fYr ude i horisonten.
Efter knap 3 timers roning passerede vi posten ved Lynetten og skulle nu bare ind og omkring
2 gange før, vi skulle fort~ætte til ARK for at holde vores fortjente pause (60 min som
vill e blive fratrukket vores totaltid).
Sl ot~holmen

På styrmandsbrietIngen var vi blevet lovet, at der ville være en præmie til det hurtigste hold omkring SloL~holmen fra GI. strand - en for nogle "fatal" beslutning om at "gå efter pointtrøjen".
Efter passagen af Knippelsbro første gang blev vores supporter Kirsten Jepsen ringet op fra mobi len et par gange inden hun havde fundet sin telefon, og det blev aftalt at hun skulle møde os i ARK
en time senere.
Lige efter, at Stormbroen var passeret første gang, blev Maria sat i kaptajnstolen, og drengene blev
kørt j stilling til et attentat på den hurtigste tid omkring Slotsholmen. Tempoet blev øget fra de 2628 vi havde roet i fra Karlebo til 32-34, som vi havde roet i Ringkøbing, og Elektra tløj ud imod
havnen og Knippelsbro, lige i hælene på et hold fra Graasten, som fik et par skarpe tilråb fra Maria
om at holde til styrbord (!!!) Mens Leo og Jeppe kæmpede det bedste de havde lært for at komme
forbi og få frit løb. -Ud i havnen og forbi "Diamanten", mod Frederiksholms kanal, med tungen
lige i munden styrede Maria Elektra med sikker hånd og en margin på indtil flere cm fra årebladene
til pramme, bropiller, bøjer, fYrskibe og ikke mindst broer, mens Jeppe og Leo kæmpede imod
mælkesyren og stærkt tiltagende stiv- og ømhed i ben arme og ryg, til vi endelig passerede campingvognen ved GI. strand for anden gang, og vi kunne skrue lidt ned for tempoet og intensiteten
for et stykke tid ,inden vi begav os ind i Sydhavnen imod ARK til vores hårdt tiltrængte hvil og et
længe ventet gensyn med vores singlesupersupporter Kirsten Jepsen.
Efter passagen af kontrol posten lå vi og ventede i små ti minutter, før det blev muligt for os at
komme i land. Så gjaldt det om at komme ind og fa et varmt bad og skiftet tøj, inden vi kastede os
over de medbragte bananer og krydderboller med honning og en sludder med Kirsten, som lettere
klatøjet havde fundet vej ned i ARK med førsyninger og opmuntrende bemærkninger.
Pludselig var hele vores times pause gået ,og i fuldt firspring og lettere panisk blev Elektra i hast
pakket ,og vi stod ud på den sidste halvdel afvores færd tilbage nordpå mod Lynetten, desværre 6
minutter over tid. Mere end een kilometers roning havde vi smidt j havnen, så at sige.
Klokken 4.00 om morgenen sker der ikke det store i Københavns Havn, og i skarp kontrast til den
sædvanlige oplevelse, når man ror i kanaleme, var vandet stille uden de store rullende dønninger
fra diverse flyve-, HT- og turbåde, ligesom der heller ikke blev snakket meget. Efter at Lynetten
var passeret lå den næste kontrolpost 2 timers roning forude, og i næsten en time var de eneste
bemærkninger kun: " klar til skift, -8, -denne gang, åren langs!" hvert IO. minut, da Maria pludselig
mellem Tårbæk og Strandrnøllen sagde: ''Nu SKAL jeg altså tisse!" og umiddelbart efter, da hun
skulle styre, igangsatte et mindre akrobatisk nummer for at la forrettet sin nødtørft i vores øse. Efter 10 minutters kamp med øsen og vores balance, nåede hun det hele, inden det blev hendes tur ti I
at ro igen. Så gik det ellers nordpå, og flere hold, der var startet før os, blev indhentet samtidig med
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solen, der stod op i takt med, at vores lanterne løb tør for strøm.
Kl. 5.30 - 7 timer og 8 minutter efter starten - passerede vi Vedbæk, og vi blev enige med os selv
om, at vi ville gå efter at komme under 7 timer. Maria sagde, at hun havde masser af overskud (!)
så nu skulle den bare ha', samtidig med at Jeppe kørte mere og mere på pumperne.
Den sidste times roning fra Vedbæk til Nivå Havn føltes, stik imod oplevelsen i løbet af natten, at
tage en evighed. Det føltes som båden nærmest stod på bunden, og det virkede som om havneindløbet bevægede sig støt og roligt imod nord i takt med hvert eneste af vores åretag.
Endelig kJ. 6.30 sagde Maria, at nu var vi lige ud for havnen, og vi blev enige om at blive siddende
på vores pladser de sidste 6-700 meter.
KJ. 6.33.55 lagde vi hånden på broen og vi var tilbage i Karlebo Roklub 8 timer og 10.25 minutter
efter at vi havde startet og blev noteret for 7: 10.25, som rakte til en 3. plads.
Havde vi taget af sted inden for de 60 min. , var vi blevet noteret for 7:04, hvilket dog stadig kun
ville have været til en 3. plads.
Dødtrætte kæmpede vi os op på stationen for at tage hjem og ru en lille en på øjet, inden vi tog til
kanindåbsfest om aftenen.
I bund og grund blev vi enige om, at vi havde haft en go' og underholdende tur, og måske er der en
chance for, at Maria, Jeppe og Leo igen er at finde i en to åres inrigger midt ude på Øresund en nat
mellem fredag og lørdag i den sidste weekend af august 2001...
Til sidst vil vi gerne rette en stor tak til Kirsten Jepsen for at stille op i sidste øjeblik som supporter
med slik og sodavand og Lauge Sehaffer for hjælpen med at køre Elektra til og fra Nivå.

Mange ro-hilsener fra
Leo Hors/ed, Maria Vraa og Jeppe K. Jensen

Lidt engelsktræning . . ..... . .

You Know You Are A Rower When ...
-you need to have a small pushy person around telling you what to do all the time.
-you only recognize your fiiends from behind.
-when you necd to go anywhere, you have a sudden urge to throw your car over your shoulder.
-you stiek water bottles in your shorts for no reason at all.
-you feel naked without clothing enough for IO people on.

(fundet på inJernellel af Dor/e Steiness)
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Tour de Gudenå
Igen i år deltog en række DSR-rocre i det traditionsrige Tour de Gudenå løb for kajakker. Løbet der
er verdens største langdistaneeløb i kano og kajak afholdtes for 33. gang. Som sædvanlig var der 3
distancer en på 120 km (herrekla~sc), en på 57 km (dame-/ungdom klasse) og en på 51 km (trimklasse).
De friske roere stred sig igen i år gennem de oprørte søer på Mossø og Julsø frem til Silkeborg den
første dag - med start enten i Skanderborg eller Ry - mens de hidsigt roede med strømmen på 2.
dagen til Randers, hvad enten de startede i Silkeborg eller i Langå.
Der var rekorddeltagelse i ar med mange udenlandske roere, hvilket skærpede konkurrencen. På
trods heraf lykkedes det for DSR's roere at markere sig pænt i feltet. Af resultater kan særligt nævnes, at Winnie Werborg og Vibeke Jansen fik en 4. plads, mens Tina Voer og Marianne A. Pedersen sikrede sig en 6. piads i Damer K2 (57 km), hvor der var 18 startende kajakker.
Blandt herreme kan nævnes, al Anders Grøn og Aksel Thiele tik en 5. plads i herrer K2 (120 km.)
Thomas I ,und roede i trim-klassen, men faldt i vandet et par gange, hvorfor han måtte nøjes med en
sekundær placering i år.
Uden for konkurrencen deltog "supportere", og det forlyder, at de j år klarede sig godt.

Glimlfra Tour de Gudenå. DSR-pigerne Marianne Pedersen og TiIUJ Voer havde gang i pagajerne på laurens andendag. (Foto. Peder Juhl Madsen)
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Marstrand - skyer, vind, solstrejf og et par byger
Andel del (uge 29)
Andet hold: Rikke, Kurt, Lone 1-1, Lars B, Ulrik, Frederik, Kirsten, Karin, Wayne, Tom, Tine,
Thomas, Ole M , Inge og August.
Lørdag kl. 9 mødtes vi til Lones med fl eres veldækkede morgenbord. Vi var i den heldige situation
at have flere rel nye medlemmer med på turen, så Kurt foreslog en hurtig præsentation, der ikke
forløb uden spøjse bemærkninger, der lagde en gemytlig stemning, som holdt sig og blevet kendemærke for hele turen. Rikke og August havde købt ind til de tre første dage. Kirsten og Frederik
havde lavet aftensmad til tre aftener og frosset den ned. Lars med flere havde bagt kage, så det var
et optimistisk hold, der tog af sted i fuld sol, seks med tog og 9 plus det meste af bagagen i tre biler
(Rikke, Kurt og Tom). Øresundsbroen blev indviet og Marstrand nået ved 16-tiden efter et kort
stop undervejs.
Vi blev vel modtaget af uge 28, hilste varmt på alle undtagen Ole R, som lå og sov eller noget andet med s. Efter at teltene var rejst, en kort briefmg af den afviklede tur med gode tip for overnatning gik begge hold ind til Marstrand, hvor vi spiste en delikat middag, drak gode vine med udsigt
til det farvand, vi de næste dag skulle besejre. Men det kneb med brød og vand, det travle personale
erklærede, det var sluppet op! Men maden var god, stemningen ligeså.
Søndag morgen gik en fælles morgenmad i vasken - vistnok grundet en lidt kluntet signalgiven fra
vores side- eller også havde vi travlt med at komme hver til sit.
Vi f ti< bådene i vandet, lastet - de stak dybt - og så gik det i tc"tJelig blæst ud i den ydre skærgård,
forbi Astol til Skarhamn, hvor et par tissetrængende nåede at få et kort glimt af det nye musewn for
akvarelkunst. Efter hårdt arbejde nåede vi til Lyr, hvor vi fandt den anbefalede naturcamp - og natur blev det med blæst og byge. Kirstens og Frederiks delikate mad, medbragt vin i store dunke, fin
stemning gav os en herlig aften.
Mandag syd om Lyr ud i skærgården til Gullholmen, hvor vi "parkerede" bådene i nogle boxe og
spiste frokost på broen. Gruppen havde trodset Rikkes forslag om madpakke og i stedet valgt at
have en skorpebox, som vi slæbte på land, når der skulle spises, og det blev der. [en lidt overlegen
tone havde vi sagt nej tak til uge 28's rester af torskerogn og markrel i tomat, og hvad blev mon så
den foretrukne mad med remo og hele svineriet? Ind i mellem lidt kamp om den sidste rest torskerogn inden ny forsyning kunne købes. Camp på Maløen, tin lun aften. Det blev sent!
Tirsdag valgte vi den smukke rute gennem Skaftolandet i moderat sol til camp på I-Iavsteen på Vindøen. Forinden havde vi for en kort stund mistet orienteringen, den smukke natur distraherede, men
Lone 1-1 - den erfarne skipper - var den, der først fandt vor position.
I-Ier havde vi nået turens nordligste position, fået et glimt af en Århusbåd, inden det i medbør gik
sydpå. Langt frokosthvil med hindbærplukning og is, så frem til den anbefalede camp syd for
Ljungskile, hvor man tog pænt imod os. Godt vi tog imod tilbuddet om at sidde inde, for en regnbyge akkompagnerede vores aftensmad. Senere flot solnedgang.
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Om torsdagen videre i medvind, tørvejr og en del sol til Svanesund, hvor der blev købt ind, repareret småskader på både og mandskab inden overnatning på St. Farholm. Næste dags lange stræk på
hele 36 km endte på Li lle Dyrøen, hvor en smuk vig med et forræderisk lavt vand og en halv meter
mudder lå mellem os og den pragtfulde naturcamp. Lone tog et ordentligt dyk i mudderet, hun
mente man blev smukkere af det, så det burde vi alle prøve. Efter et sandt mudderbad til Inges herlige latter fi k vi bådene på land. Tom, Ulrik og Wayne samlede brænde. Vi havde jo en økse med,
den forvandlede hurtigt de tykke kævler Lil tint bål brænde. Der blev badet, gået tur, Ole pl ukkede
en ordentlig skål vilde hindbær til pandekager. Frederik var grillmester med assistance fra Rikke,
og et sandt festmåltid blev indtaget i den lune sommeraften og nat, der vinkede de mest udholdende
til køjs ved 4-tiden.
Lørdagens rute til Marstrand i fi nt vejr var en alt tor kort tur. Men bådene skulle tømmes, læsses på
trailer. Senere på aftenen mødtes vi nok en gang på førstedagens restaurant til en pragtfuld fiskemiddag med skønne vine. Og denne gang var der ingen mangel på brød og vand. Det blev sent,
inden de sidste fandt soveposen. Det var 15 DSR-roere, mættede med indtryk og oplevelser, der
nåede klubben ved J6-tiden, hvor vi blev modtaget af tørsteholdet, som overtog rengøring af bådene.
Det er fantastisk på hver langtur at opleve. hvordan en flok vidt forskellige menm:sker kan samles
om det at ro, underordne sig naturens og vejrligets lidt lunefulde adfærd, finde ind i et gnidningsløst samarbejde for helheden og fællesskabet. Denne tur var præget af usædvanlig godt hwnør, fin
og gennemarbejdet tilrettelæggelse under Kurts, Rikkes og Lones m. fl. lederskab. Gider I gøre det
igen - vi skal nok hjælpe?

August Danielsen

En bid mad er altid godt på en lang/w. (Folo Lars Bwuiesen)
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Tordenskjold og Marstrand
"TordenskjoIds soldater" er et velkendt begreb - ikke mindst i
DSR. Faktisk stammer udtrykket fra byen Marstrand nord for
G6teborg, i hvis omegn klubben jo i sommer har afholdt to ugelangture.
Ved Roski Ide-freden med svenskerne i 1658 måtte Danmark afstå
områderne Skåne, Halland og Blekinge (samt Bornholm) til svenskerne. Norge, dcr jo dengang hørte under det dansk-norske rige,
mistede Trondhjems len og Bohus len, hvori Marstrand ligger. Til
sikring af området byggede svenskerne den stærke fæstning Karlsten i Marstrand.
Under en af de efterfølgende krige, Den Store Nordiske Krig
(1700-1720), vandt den unge dansk-norske søhelt Peter Wessel, udlet under navnet Tordenskioid,
adskillige sejre over svenskerne.
Som !ed i krigsførelsen mod svenskerne anrettede Tordenskiold i jul i 1719 store ødelæggelser på
de svenske skibe placeret i Marstrand, hvor en betydelig del af den svenske flåde befandt sig. Efterføl gende søgte han at erobre fæstningen Karlsten. Han udspejdede fæstningen; ifølge overleveringen ved forklædt at gå omkring og sælge fisk, en myte, der næppe er meget hold i. Han blev klar
over, at den stærke fæstning kun kunne tages med list. Han fortalte da den svenske kommandant, at
han allerede havde adskillige tusind mand liggende på Ko-øen over for Karlsten, og at han ventede
en forstærkning på yderligere 20.000 mand. Kommandanten troede han) ikke, men lod en kaptajn
blive sendt over til Ko-øen for at vurdere de danske styrker. Tordenskiold beværtede kaptajnen
godt og fik ham drukket beruset. Derpå lod han ham se de opmarcherede tropper, som stod ned
gennem Marstrands gader. Hver gang kaptajnen havde set en gade fyldt, marcherede troppeme om
i en anden gade, hvorpå de derpå blev forevist ham. Kaptajnen drog hjem og fortalte kommandanten, at det var rigtigt med den allerede store styrke, og den svenske kommandant underskrev overgivelsen, men endnu næste dag tøvede han, og Tordenskiold gik da dristigt op til hans hus og råbte:
"Hvad dælen nøler f efler (ved I ikke, at tiden er forløbet)", hvorpå kommandanten overgav fæstningen _. og sidenhen blev henrettet som stmf for overgivelsen.
Trods Tordenskiolds og andre sejre i krigene efter 1658 lykkedes det ikke Danmark-Norge at generobre de mistede områder (undtagen Bornholm, der befriede sig selv), bl.a. på grund af stormagternes indgriben. Disse ønskede ikke, at Danmark skulle genvinde herredømmet over begge sider af
Øresund.
Tordenskiold blev dræbt i en duel i 1720, kun 30 år gan1mel. Omstændighederne omkring hans
død er aldrig blevet helt klarlagt.

LB
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Breve fra vores OL-roere
Af Christina Rindom
I skrivende stwut befinder cremen af dansk roning sig i Brisbane i Australien, hvor de pud~er formen aflil deforestående Olympiske Lege i Sydney. Den danske delegation omfatter bl. a. DSRroerne Mette Ma/hiasen, Bianca Carstensen, Mor/en Skov, Eskild Ebbesen og Thomas Eber/. Via
e-mail korrespondance har jegfidgt deresforheredelser -læs her nogle uddrag af deres dejlige og
5jove breve.
17. august 2000
Hej I 2
Vi har nu taget hul på de sidste forberedelser. Det går som det skal; båden står ikke særligt godt
selvom målene fra den anden er overført., det vakler lidt med balancen, og rytmen har vi vist glemt
at pakke ned i vores kufferter. Efter 3. tur i dag på søen er det dog begyndt at gå en LILI ,F smule
bedre. Nå, det kommer forhåbentligt før vi går i panik.
Søen vi ror på var ikke helt som vi havde fået fortalt. Banen er kun markeret for hver SOO m med en
marmeladespand, og man skal ramme forbi to pynte med 20 m nøjagtighed for at holde kursen på
"banen". Utroligt nemt da der var sidevind i dag, og solen stod lige i øjnene når man vendte sig om.
Ti I gengæld er Bents talkeøje jo skarpt og når altid i sidsle sekund at komme i tanke om at han godt
må hjælpe os med kursen' Det ekstra 1000m stykke har vi allerede opgivet al ro på. Det er ret snoet, for man skal holde sig i midten, da der i øjeblikket er lawande.
Til gengæld er Espersen i hopla. Men han er jo også på hjemmebane. Han gør hvad han kan for at
fa det lil at glide. (Nej ikke ude i båden, på land'!)
Håber ellers det går jer godt
Bedste hilsner Ebert

20. august 2000
Hej, så er jeg kommet frem til Australien det var en lang men udemærket tur. Vi havde IS timer i
Singapore, hvor vi boede på et luksus hotel med 28 etager. Det er sjovt at se ma%e forskellige byer
og deres kulturer og måder at leve på. Singapore er lige et sted for mig, da man skal prutte om
priserne når man skal handle. Såjeg fik nogle gode handler i hus.
Nu erjeg som skrevet i Australien her er virkelig flot. Vi er heldige med vejret selvom de jo har
vinter hernede, der er 20-2S grader. Søen vi roer på er udemærket og der heldigvis ikke så meget
vind. PI . ror jeg singlesculler. Men inlet er vist sat endnu.
Den anden dag var vi på en Koala-tarm, hvor der både var kænguruer, fugle, emuer og koalaer.
Koalaerne var rigtig søde og dejlig bløde at røre ved. Vi var og<;å inde i Brisbane, inde på deres
gågade den er virkelig hyggelig. En af vores halve fridage, havde jeg tænkt mig rigtig at skulle ind
og se på byen, da den virkelig har meget al byde på. I morgen har vi halv fridag og tager derfor til
guldkysten, hvor vi forhåbentlig kommer ud og bade. Vi skal også besøge en af Biancas venner.
Hun vil lave barbecue tilos. Så det bliver sikkert meget hyggeligt. Vi træner 12 gange om ugen så
det er på vores halve fridage, at vi kommer ud at se noget. Men det gør heller ikke noget, da vi jo
skal træne ,så vi kan blive tlyvende. Nå men jeg vil smutte. Jeg håber at alt går vel i Danmark. Jeg
glæder mig til at høre nyt ird dig.
Knus, Mette
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22. august
Hej 12
Hernede er rebet ved at stramme sig. Jeg syntes tiden pludselig er gået alt for hurtigt. Hvor fanden
er dc sidste 4 år blevet af siden Dansommer-firerens død? I dag optog Bent en 10min. lang gyserfilm af fire roere i en båd. Eskild mente nu nænnere det var en komiker, men resultatet er vel nok
det samme. Faktisk så det bedre ud end det føltes. Balancen har vi nu stort set fået på plads, kun
rytmen mangler lidt. Bent har ændret taktik., så vi i fodboldsprag nu ror i en l - 2 - l opstilling. Det
har givet lidt bedre rytme, at jeg nu sidder og prutter på dit gamle sæde. Og det der med, at "det er
noget gammelt SO'er pis" at rytmen er svær på spidsen holder altså stadig her i det ny årtusinde. Nu
er det Madsen der klager, men sammenlagt er rytmen blevet lidt bedre. Nu mangler vi bare at farten også bliver det! '! Nå, det kommer nok, der er allerede begyndt at ske lidt. Eskild har de sidste
dage været svær al komme i kontakt med. Han og Madsen har fået Tetris på hjernen, og Madsen
har rekorden. Lidt over 126000 point! Samtalen er meget kortfattet herinde for tiden. Pis, lort, fandens, er de mest benyttede
ord.
Håber ellers alt vel.
Ebert

24. august 2000
Hej med jer. Jeg har bare taget det "fedeste" billede (synes jeg
selv) af søen vi ror på her i Brisbane!! Jo, vi har det fint' Får
trænet meget, sovet meget og spist knap så meget; -)
Der kommer selvfølgelig flere billeder og histOlier. på: htt])://www.gll.dkJGuld4
Håber at alle har det godt.
Victor

25. august 2000
Hej Christina
Hernede blæser det også, og det er ret UFEDT. Samtidig synker vandstanden i søen, da det er et
reservoir for drikkevand. Der er een bøjerække, med en bøje for hver 250 m. Nogle steder ligger
den så tæt på land, fordi vandet synker, at man rammer bunden med åren. Forleden dag ramte vi
også bunden med finnen .... uuuhhaaaaaa! Så tæt på kommer vi ikke igen, selvom det er sandbund,
så finnen "kørte" bare igennem sandet'
Hils Pulsen mange gange. Vi glæder os til at se ham hernede.
Mange hilsener fra
Victor og de andre rødder i fireren

26. august 2000
Hej Stina
Mange tak for din mai I. Lige nu sidder jeg inde på rIebbes computer og skriver mails og hører musik. De gamle drenge er ude i byen et eller andet sted. Pigerne ved jeg ikke lige hvad laver.
Nu har vi været her i snart 2 uger. Tiden går ok hurtig. Men det gør ikke noget at vi har noget tid
endnu her, da vi har noget at arbejde med. Jeg håber virkelig også at få min chance igen. Men jeg
har heller ikke indtryk af, at der er noget fastlagt endnu. Lige nu stroker Bianca og Dorthe sidder l.
2S

J går have vi halvfiidag. Vi var i Brisbane. Katrin ogjeg var rundt og se byen, Bianca havde besøg
af en gammel ven og Dorthe og Sarah var ude at shoppe. Vi mødtes klokken 17.30 spiste og gik i
biffen for at se High Fidelity. Hvis du ikke har set den, kan jeg anbefale den. Den er humoristisk og
sød.Nå Stina jeg vil smutte. Hils Poulsen. Jeg skulle hilse fra holdet hernede.
Hyg dig.
Knus Mette

29. august 2000
Hej r 2
Hernede er foråret rigtigt kommet. Masser afsol og vind. Det har sku' blæst så meget den sidste
uge, at vi flere gange har været nød til at ro uden tor banen, og gå tæt på bredden eller gå i maskinerne. J går havde de varslet storm, men så galt blev det vist ikke. Kun hård kuling' De lokale siger
det er helt normalt at vejret er sådan når foråret kommer, og at vejret også er sådan i Sydney når vi
kommer derned. Vi prøver nok i morgen at gå tandens tidligt ud. Det er noget Victor ogjeg ser
rigtigt meget frem til! Hip hurra.
Jeg håber sgu' bare de andre lande og.~å har problemer med vejret. De fleste skulle ligge hernede i
området. Morten havde snakket med englænderne. Der var dame 4X sunket forleden. Jo, det kører
godt med roernes forberedelser. Deres sø skulle være noget mere åben end vores.
Ellers sker her ikke så meget. Bent og Carsten lejede torleden et løbehjul med motor. Carsten gik
helt i selvsving over dette legetøj. De afholdt "Time-trails" op og ned afvejen.
Håber ellers alt vel.
Bedste hilsner Ebert

4. september 2000
Hej
Håber det går godt derhjemme. Her er vi ved at fa lidt mere gang i båden. Distancerne mod Bæ og
Bortil torleden var opløftende, da vi gav dem de klø de skal have + lidt til. Dog skal siges, at de
stadig efter 5 dage nok er lidt mærkede af jetlag. Vi var en uge om at komme os helt over turen
herned.
Har du hørt, at vi gik på land forleden? Vi roede på land med sådan en fart, at Madsen ogjeg kunne stå tørskoede på land. Heldigvis skete der ikke mere end vi tik nogle ridser. Ca. 6 m lange, men
ikke så dybe. Bredden var åbenbart ikke så hård, men Empacher må finde maling og spartelmassen
frem, når vi kommer til Sydney.
Træn nu flittigt. OK, nok for denne gang.
Ebert
5. september 2000
Kære Christina
Du skal være velkommen med et indlæg til kJubbladet. Dette med, at vi kunne gå tørskoet i land
skal desværre tages helt bogstaveligt. Men Madsen kan altså ikke vende sig om og ro san1tidig. Vi
har derfor den teori, at man bruger bagbord hjernehalvdel til at koordinere det at kigge over skulderen, hvorfor det skal være en styrbordsroer! !! Derfor har vi aftalt, at jeg skal blive ved med al holde
kurs osv. Det var faktisk også blevet tusmørke, da uheldet skete, der var i hvert fald ikke noget brok
fra ham den lille bagude!! (også bagbordsroer!!).
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En pip-fugl har channeret sig ind med sang og små hop i den lille have, der hører til vores lejligheder. For et par dage siden var jeg i byen og købte peanuts til den. Nok det dyreste "fuglefrø", jeg
nogensinde har købt!! Nå, men den er helt vild med dem, og vi har fået tæmmet den så meget, at
den kommer, når vi sidder derude, og spiser af vores håndflade. Den er på størrelse med en krage,
og vi mener, dens appetit kan udregnes på følgende måde:
Vi antager fuglen vejer omkring 350 gram. En person vejer 75 kg. Fuglen spiser nemt I O nødder på
2 min. En person vejer så 214 gange mere end fuglen, dvs. at personen skal spise 214 x I nødder
på 2 min, svarende til 17,8 nødder pr. sek. i 2 min.
Ja ja, kom ikke og sig vi keder os hernede.

°

Bedste hilsner
Ebert

Fra roprotokollen
Fra roprotokollen kan hentes en del statistik. Nedenstående oversigt viser antallet af ture fordelt på
måneder fra december 1999.
Kilometer

Antal ture

Gennemsnit

Marts

298,00

27

11,04

April

1218,00

77

15,82

Maj

5225,00

373

14,01

Juni

10450,50

925

11,30

Juli

10719,70

883

12,14

August

5580,00

274

20,36

September

2278,00

160

14,24

163,00

8

20,38

Måned
Januar
Februar

Oktober
November
December

I alt : 35932,20 kilometer på 2727 ture. Gennemsnit: 13,18 kmltur
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Maribo-regattaen
Tekst og/oto: Melie Sadær
DSRs deltagere var ta. - Men de, der var med, gjorde det til gengæld fremragende.
Det nye tiltag: 8GP blev afviklet for anden gang og her fik vi virkelig succes med sejre i singlesculler og dobbelt-sculler mcns det ligeledes blev til en pæn placering i otter. Det betyder, at DSR
ligger på anden pladsen i l.division, inden finalen afvikles den 2 I. oktober på Bagsværd Sø.
Thoma~

Vilhelmsen har både i fjor - og det meste af i år, roet dobbelt-firer uden den helt store succes. Der er ikke noget at sige til, at Thomas trænger til at prøve en anden bådtype. Derfor kastede
han sig over single-sculleren i Maribo.
Søndagen blev den helt store triumf for Vilhehnsen. Selvom vejret var hilrdt og blæsende med
skum på bølgeme, blev det til en flot og overlegen sejr.
DSR har fået tilgang af to rigtig, dygtige roere fT'd provinsen. Således har Martin Nielsen, Sax købing og Niels Jørgen Gommesen, Kerteminde, valgt DSR som deres fremtidige klub.
Det kan vi kun være tilfredse med. Både Martin og Niels Jørgen vandt nemlig GULD iletvægts
dobbelt-tirer ved Nations Cup. Så det er ikke d'herrer "hvem-som-heJst", IJSR har fået tilgang af.
l Maribo stillede de op i dobbelt-sculler, hvor det gik forrygende og Martin mødte desuden til start
i single-sculler, hvor det blev til sejr i lørdagens løb.

OL er overstået
Når dette læses, er OL i Sydney et overstået kapitel og vi ved, om vores roere kom hjem med medaUer.
Inden OL kunne man på DFfRs hjemmesider læsc diverse dagbogsoptegnelser fra træningslejren i
Brisbanc.
Vi kunne også læse os frem ti I, at Mette Mathiasen på grund af skade blev sat af holdet, og Bianca
Carstensen kom ind i stedet for.
Min forsigtige, men optimistiske vurdering inden OL er: at letvægtsfireren kommer hjem med medalje, dobbelt-sculleren med Ro Kalizan og Bertil Samuelson opnår en finaleplads, hvor alt kan
ske, og damernes dobbelt-firer kommer lige uden for rnedaljerækkc i finalen.
Men lad os nLl se - tor samtlige danske hold kan godt gå ud og ovcrraske positivt.
DM kalder
OL-roerne vender hjcm den 4. oktober og allerede den 7. - afVikles Danmarks-mesterskaberne på
Sorø Sø.
I år bliver det sværere at vinde de store bådtyper, som 4- og 8+. Årsagen er, at konkurrenterne pt.
kan trænc sammenroning inden DM. Det kan DSRs otter ikke rigtig, da tre af roerne først kommer
hjem fra Sydney få dage før.
Men det meldes, at skadede Thomas Poulsen er klar - så vores konstellation er mindst lige så stærk,
som de foregående år.
På spindesiden bliver det spændende, om den garvede en-åres roer, Christina Rindom, kan give os
en overra<;kelse. Hun har foretaget en kovending og har ka<;tet sig over single-sculleren, som er
temmelig svær at skifte over til fra toer uden.
Men Rindom er en sej banan og lur mig, om hun ikke render afmed mesterskabet.
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Endelig bør vi være sikre på at vinde 2- mens det ligeledes kan gå hen og blive spændende i dobbelt-firer.
De foregående år har naboen, KVIK, siddet på mesterskabet, men roforeningen har sarnme problem, som vi har på herrefronten.
To af KVIKs allerstærkeste damer er til OL og kommer først hjem den 4. oktober.
Vores stærke inriggerhold stiller også til start i Sorø - og også her bør vores damer kunne ro sejrene
hjem i 2+ og 4+ ...
Rune og Adrian gjorde rent bord i Amsterdam
For anden gang siden Gay Games i 1998 lagde Amsterdam vand til årets regatta, og DSR var repræsenteret ved Rune Gartner og Adrian Tan.
Omkring 100 aktive fra fem europæiske lande mødtes ved denne sprintregatta over 500 meter. Og
som man ofte ser det i de kredse, foregår alt med fest og farver.
Særligt de britiske roere vakte opsigt, for det blev nemlig behørigt fejret, at Queen Mum fYldte 100
år lige den lørdag, hvor Gay Games fandt sled i Amsterdam.
Hvad var så mere nærliggende, end at en kongelig overrakte medaljer ved dette fonygende stævne~
Desværre kunne Queen Mum ikke selv møde frem, men hun havde sendt sin datter, dronning Elizabeths "tvilling", så præmieoverrækkelsen kunne finde sted på behørig vis.
DSRs to deltagere gjorde det så godt, at de nænnest bliver skamrost på de internationale web-sider.
Her er, hvad der står på den tyske RUDERNI :
[ dobbelt-sculler slog de unge danskere, R. Gartner og A. R. Tan, suverænt alle andre teams og
viste yderligere klasse, idet de også i sculler og gigdobbelt-firer, sammen med hollandsk forstærkning, roede sejren hjem.

DSR har jOetlo guld-roere ind i kaproningsajdelingen. Letvægterne Martin Nielsen, Sm:købing, og
Niels Jørgen Gommesen, der vandt guld i dobbelifirer ved Nations Cup, har netop meldt sig ind i
DSR. (FOlo. Melie Bacher)
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Orienteringslø b 2000
Løbstype
B

Skov

Arrangør

01.10
04.10
08 . 10

Store Dyrehave

OK Skærmen

Natstafet

Slagslunde skov
Gribskov Mårum

Kildeholm O K

15.10

G åsehusløb

*** DSR ***

05.1 I

KJubmester

Ravnsholt
R avnsho It

12.11

Jættemil
Gåsehusløb
O-sek. 60 år

Tisvilde Hegn
Ravnsholt

OK 73

Julekispus

Ravnsholt

*** DSR ***

Dato

B

25.1 J
26.11
17. 12

?
Lillerød
*** DSR

***

Se også sektionens hjerruneside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstiJbud:
hnp :/IhorneO. i net. tele.dklrcla u sen!dsr/ose k .htm
eller via \Nww.dsr-online.dk

Tilmelding:
Gåsehusløb:

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

Øvrige løb*:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38176252 (arb.)
45 85 8605 (priv)

*(14 dage før)

.~

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan narurligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes
som vedhæftede filer til e-mailsogikkesomtekstdirekteimails.Endviderebederviom. atindlæg
ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da de er besværlige at fjerne.

Deadline for næste nummer: mandag d. 9. oktober 2000
Redaktion:

Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.lv., 2200 København N,
tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen

Tryk: Offseta, Horsl unde
JO

Oplag: 1250 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-onJine.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 Il

ø

Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
ir 36464767
c-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ir 45 85 8605
e-mail : kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
ir 3927 48 82
c-mai!: dsr@dsr-online.dk

Kaproningschef:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
ir 45 414280
c-mail: kaproning@dsr-online.dk

I nsl ruktinnsrochef:
Morten R unge Poulsen
Niels Ebbesens Vej 22 A, J.tv.
1911 Frederiksberg C
ir33 21 3484
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvcj 26. 3.tv.
2000 Frederiksberg
ir 38 198931
e-mail: motion@dsr-online.dk

Langtursrochef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
ir 33 91 8997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocher:
Peter Viu f Johansen
Holsteinsgade 55. st.tv.
2 100 København ø
ir 35 43 4041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motinn+:
Lars 8. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5. tv.
2100 København ø
ir 35 42 84 56
e-mail: plus@dsr-online.dk

Husfon-aJter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
21 00 Køb~nhavn ø
ir 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
ir 35 368805
e-mail: koegemester@dsr-online.dk

MaterieJfon-aJter:
Lars Haul
Frederikshave 28, suh.
3400 Hillerød
ir 48 26 25 44
e-mail: llIateriel@
dsr-online.dk

Kontingent kasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2nel.dk

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Fonnand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 885886

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
ir 38284871

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
45 85 8605
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DSR's veteranhold var blandl de mange sejrende i årets Svanemøllematch.
Fra v. ses Niclas Magnusson. Ronald Clausen. Johan Frydendahl. Stig G. Rasmussen og
styrmand Britta Kristoffersen. (Foto: Mette Bacher)
Læs om Svanemøllemalchen, DM i Ringkøbing, Maribo-regattaen og Karlebo Marathon i bladet.
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Lervægtsfirerens bronzemedaljetagere modtages i Kastrup lufthavn
ved hjemkomsten efter denflolle præstation ved OL i Sydney
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse afbetalingsfTist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 1)"ker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort ITa rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal.
Kontingentet er 480 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppe n 20-24 år betaler 320 kr. pr. kvartal. idet første kvartals kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende lTa III, 1/4, 117 øg 1110 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig
udm eldelse foretages ved at indbetale et girokort JYd nøjagtig kr 3,00 til DSR's girokonto nr. 50034 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn øg adresse på den del af girokortet, som pO$thuset beho lder (betalingsdejen). Girokortet er dokumentation for, at
udmeldelse har fundet rettidigt sted, øg man bør i egen interesæ gemme girokvitteringen . Kontingentopkrævningskortene kan
ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig
udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og a ktiv iteter benyttes. Eksklusion vil først finde '1ed ved en restance
>varende til \I, - I års kontingent, og restancen vil 0111 nødvendigt blive inddraget ved in casso. Alle omkostninger i forbindelse
henmed betales af skyldneren.

Forside: foto Henrik Bang
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Aktivitetskalender 2000
Begivenhed

Dato
29.oldober

J

I

Standerstrygning

Il. november

Romassage

17. november

Genera Iforsa mling

9. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Klubbens økonomi er meget anstrengt. Da det er vanskeligt at fmde besparelser, som ikke påvirker aktivitetsniveauet., overvejer bestyrelsen at foreslå en kontingentstigning på generalforsamlingen. Der vil i bestyrelsen blive nedsat en "sparebande", der skal se på mulighedeme for
besparelser på lidt længere sigt.

Kajak-gave fra Tuborgs Grønne Fond
DSR er kommet i den heldige situation, at Tuborgs Grønne Fond har toræret klubben 12.000 kr. til
anskaffelse af en tur-kajak. I DSR 's nuværende stranunc økonomiske situation, der sætter snævre
ranuncr for mulighedeme for nyanskaffelser, er det naturligvis glædeligt, at bestanden afkajakker
kan udvides ved hjælp af en sådan gave.
Tuborgs Grønne Fond støtter forskellige almennyttige formål , bl.a. inden for idræt og musik, fortrinsvis ti I unge.

Vedligeholdelsesdag
Da der fortsat er meget i og omkring klubhuset, der trænger til vedligeholdelse, afholdes
arbejdsdag

søndag d. 19. november
kl. 10-16
Klubben giver kaffe og kage til de fremmødte.
Grib fat i dine rokarnmerater, mød op og fa en hyggelig dag med
maling og pensel, så vi kan få givet klubhuset en tiltrængt opfiiskning. Der er også brug for din indsats.

Tilbud: kalender for 200 l!
Er du træt af kalendere med straffefanger, kattekillinger eller unge damer
i bikini?
Her er årets oplagte julegaveide - DSR's helt egen kalender med stemningsbilleder fra årets gang i
klubben. Så måske finder du dig selv i enten en robåd, en kajak, til gymnastik, på Hjelmsjo, til
kanindåb eller noget helt andet.
Det er Birgitte Røddik, der har været flittig med kameraet i år og har taget alle de flotte sortJhvide
billeder. Tina Taul har lavet grafikken.
Kalenderen bliver en lækker, væghængt sag i lidt under A3-størrelse, med masser af plads til at
indskrive roaftaler, langtursdatoer, familiens fødselsdage og andet godt.
Prisen er i skrivende stund ikke fastlagt, men den bliver rimelig (og under 100,-), og vigtigst af alt
er næsten, at hele overskuddet afkalendersalget går til klubhusets forskønnelse!
I kan allerede nu torhån dsbest iIle kalenderen på Roddik@hotmail.com. men ellers vil der ligge en bestillingsliste i baren, hvor den også vil blive solgt senere.
Den udkommer i løbet af december måned.
Hi/I·en Kalenderpigerne
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Nyt fra kø kkenfronten
Jytte er sygemeldt
Desværre går der længere tid, fØr Jytte er tilbage, derfor beder køkken udvalget dig om hjælp. Kan
du give en hånd med ved madlavningen eller hjælpe med afrydningen en enkelt dag, vil det være
en stor hjælp.
Vi prøver at få mad på bordet hver dag - enten ved at købe
udefra eller ved, at vi selv laver det.
Mandag og onsdag er de små dage, hvor vi er ca. 30 til spisning. Tirsdag og torsdag er vi flere, op til 80 personer.
Maden skal fremstilles, således at vi spiser ca. kl. 19.00, og du
må maks. bruge 30 kr. til indkøb pr. person.
Mandag og onsdag behøver du først møde op kj. 16.30, da
brød og kager er bagt på forhånd.
Kontakt Susanne, Hanne eller Peter fra køkkenudvalgel, hvis
du har lyst til at hjælpe. Vi koordinerer og sørger for, at råvarerne fra din indkøbsliste er fremskaf~
fet.

Med venlig hilsen køklænudvalgel

Julefrokost d. 9. december
Glæd jer til Millennium Teams julerrokost d. 9. december. Mere herom i næste nummer af bladet.

DSR's orienteringssektion fylder 60 år
DSR's orienteringssektion blev stiftet den 29/11-1940. Den blev stiftet under navnet DSR's Skisektion, men fra starten har det været orienteringsløb, der har været hovedaktiviteten. Senere blev navnet ændret ti I DSR's Ski- og orienteringssektion, og i 1982 opgav vi ski løbet, og ændrede navnet til
DSR's Orienteringssektion.
Vi holder fødselsdag den 25. og 26. november.
Lørdag eftermiddag kl 14 - 15 er der et orienteringsløb:
"Næsten som i gamle dage". Det vil sige, at vi løber efter
normalt kort fra geodætisk institut. Det er i millestok
1:25.000, men det er den nyeste udgave. Af hensyn til dem
med svagt syn vil vi måske også tilbyde forstørrede kort.
Man far kun første post opgivet ved starten, og herefter far
man pil hver post opgivet, hvor den næste er.
Efter løbet hygger vi os over et glas.
Om all.enen spiser vi i Gåsehuset. Det er og.så som i gamle
dage. Tilmelding til spisningen er nødvendig senest den
20/ 11. (pil liste i klubben, på tel efon 45 885 886 til Ronald
eller e-mail rclausen@post.tele.dk). Menuen vil blive et grillet lam med flute og salat. Vi finder
måske også på noget til efterret. Prisen vil blive eirka 60 kr., og det vil inkludere drikkevarer.
Det er naturligvis muligt at overnatte i huset.
For at komme ti Ibage ti I nutiden, er der helt almindel igt løb om søndagen. med start mellem 10 og
12.

Ronald Cim/sen

Bå dvedl igeho Ide Iseskursus
l3i\dvedligeholdelseskursus v/ bådebygger .Iørgen Andersen afholdes

lørdag d. 25. november kl. 9-15.
Kursus med fokus på vedligehold af vores træbåde.
Hvordan er træbådene bygget? Hvilke ting skal laves og hvordan laves det?
Se opslag i slyngelstuen, hvor tilmelding også finder sted.
Husk først til mølle ... . Der er begrænset antal af pladser

,!"

Venlig
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hil~en

materieludvalget

Generalforsamling i DSR afholdes
fredag d. 17. november kl. 20.00 i DSR
l dagsord\:nen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. Forslag kan imidlertid
stilles af ethvert stemmeberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage
før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge OSR's love:
I)

Aflæggelse af beretning

2)

Forelæggelse afregnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent for det følgende år

J)

Valg af formand: Paul Briiniehe.Olsen

4)

Valg afka~serer: Johan Frydendahl

S)

Valg af sekretær: Dorthe Bartels

6)

Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen

7)

Valg afkaproningsehef: Rune Giirtner

8)

Valg af instruktionsroehef: Morten Runge Poulsen

9)

Valgafmolionsroehef: Steen Knudsen

IO)

Valg af langtursroehef: Lene Christensen

II)

Valg af kajakrochef: Peter Viuf Johansen

12)
IJ)

14)

Valg af hus forvalter: Mogens Haut
Valg af to revisorer
Valg af repræsentanter til DFfR

IS)

Sær! ige forslag

16)

Evl.

Bestyrelsens beretning for sæ sonen 1999/2000-1 0-22
I lighed med de seneste år bringer medlemsbladet forud for generalforsamlingen beretninger fra
formaneden og øvrige bestyrelsesmedlemmer om årbejdet i det forløbne år. God læselyst!. Red

Formandens beretning for 1999/2000
Vi har i DSR's bestyrelse i de forløbne år haft en de l debat omkring medlemsindtag og de tiltag,
der kunne gøres for at fa de nye medlemmer til at blive i klubben i en længere periode. Det har været ret klart, at tidligere års ubegrænsede optag ikke har haft den ønskede virkning, så sidste år begrænsede vi indtaget ti I ca. 250 nye medlemmer. Resultatet var at medlemstallet torblev på samme
nivcau som året før. I denne sæson tog vi , måske i håbelom en stigning i medlemstallet, ea. 300
nye ind .
Del er mit indtryk, at instruktionen, på trods <l f en ringe sommer vejrmæssigt, er forløbet tilfredsstillende. Resultatet har været en stigning i medlemstallet på 2 medlemmer, fra 1026 til 1028 pr. 30
september.
Alt taget i betragtning kan vi nok ikke være utilfredse med dette, men et blik på økonomien viser, at
vi godt kunne bruge en stigning i medlemstallet i de kommende år, hvis vi skal undgå kraflige stigninger i kontingentet.
DSR fremstår i dag som en klub med en meget bred vifte af tilbud. Der er aktivitet sommer som
vinter på det nærmeste døgnet rundt; og de neste af disse tilbud er godt benyttet. For lo år siden
indviede vi vort nye motionsrum, der forekom mange at være meget stort. I dag kan de færreste nok
forestille sig, at vi kunne klare os med noget mindre, når man ser på aktiviteten på de store træningsal1ener. Generelt er det mit indtryk, at aktiviteten i klubben stiger fra år til ilr, hvilket lover
godt for klubbens fremtid.
Et af de emner, der har været nævnt næsten ved alle lejligheder, er det fiivillige arbejde ITa medlemmeme. I en årrække var den frivillige indsats relativ lav, speeielt når det gj aldt deltagelse i diverse <lrbej dsordn inger. Det er som om holdningen til dette er ved at ændre sig. Vedligeholdelsesarbejdet med bådene er i den forløbne vinter forløbet bedre end jeg kan mindes tidligere, og det er
lykkedes at arrangere nogle godt besøgte arbejdsdage i klubben, hvor der er blevet foretaget en del
vedligeholdelsesarbejder på huset. Det er mit håb, al vi her er ved at se en holdningsændring blandt
medlemmerne, hvilket tyder godt for fremtiden.
Et af de ornrdder, der har været vanskelige at få til at virke i de forløbne år, har været rovagtsordningen, der har til hensigt at fa de store rod age til at fungere rimeligt gnidningsfrit. Det er i
år lykkedes al få denne ordning til at fungere, hvilket jeg tror har været ti l gavn for aktiviteten. Hvis
I mener det samme, så gør lidt mere end blot at overveje at tage del i vagterne til næste år.
Jeg vil ikke her gå ind i en gennemgang af de forske llige aktivitetsområder, men blot henvise til de
beretninger, der er givet af rocheferne.
DSR har lil huse i en meget stor bygning. Jeg har oplevet at se denne i et ITemskredent forfal d, som
absolut ikke var fremmende for aktiviteterne_ Der er i de seneste halve snes år sket meget i huset.
Der er stadig områder, der trænger til renovering, såsom toileller og badefaciliteter. Der arbejdes
fra bestyrelsen for at rejse midler til dette, men det er vanskeligt, så alle gode ideer på dette område
er megel velkomne. Nu er det ikke tilstrækkeligt, at huset bliver sat i stand, del sk<ll også vedligeholdes. Noget kan ske ved medl emmemes indsal<;, andet skal ske ved professionelt arbejde. Så
overvej en gang, hvorledes du kan bidrage til dette - ideer? praktisk arbejde?

Vores kaproning.~afdeling holder i det daglige i sæsonen til på Bagsværd Rostadion , som er det
eneste træningssted i nærheden af København. Anlægget er også det eneste idrætsanlæg. der ejes af
Københavns Kommune, men geografisk ligger uden for denne.
Der har i de senes te år været en del debat omkring driftsformen af dette anlæg. Bevillinger har været fjernet fra kommunens side, der har været forhandlet om salg af anlægget, men i løbet af dette
år lad er det til at der er fundet en løsning, der skulle sikre vores fortsatte adgang til anlægget Dc tre
store københavnske roklubber, DSR, KVIK og KR, har overtaget driften af selve huset i samarbejde med Købehavns idrætsanlæg, der er ejer af stedet.
Det er en stor opgave (også økonomisk), vi har påtaget os. Men vi håber, at vi far stablet en ordni ng på bene ne, der sikrer anlægget og roernes aktivitet fTemover. I skrivende stund er der forhandli nger med T eam Danmark omkring brug og finaneiering af anlægget og jeg er overbevist om at
a ll e gode intentioner komm er til udtryk her i en aftal e mellem alle brugere af Bagsværd Rostadion.
Med delUle korte beretning om året, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den indsats for
klubben og den støtte, jeg har modtaget fTa mange sider i de 12 år, jeg har været fornland for DSR.
Tiden er nu inde til at yngre kræfter tager over, ogjeg vii ønske Paul og den nye besty relse al mulig
fremgang i deres arbejde.
Det bliver rart. at flll idt mere tid til de t, det hele egentlig dr<:jer sig om, nemlig at ro. På gensyn i
DSR.

Henning

Klubhuset i 1999/2000
Det forløbne år har ik ke medført de store og synlige ændringer i klubhuset.
[ 1999 havde vi nogle aftagende fugtproblemer i herremes omklædningsrum, hvor det dryppede fra
loftet, ener at terrassebclægningen i masser af år har været utæt. Nu er fugten luftet ud, men den
nåede alligevel at lave overgang i den elektriske inswllation i loftet, så det meste lys i stueetagen
var ude af funktion. Det formodes. at terrassebelægn ingcn mod nord også er utæt og bør rcnovcn:s.
Specielt det nordvestligt hjørne i dameoadet, der altid bliver jords lået, tyder på utæthed.
Yannean lægget kunne ikke holde på vandet, så det var nødvendi gt i stadig høj ere grad at fylde nyt
v<Uld på. Delte er ikke sundt f()[ et "annean læg. da frisk vand tærer radiatorer og rør. Et mindre
detekt ivarbej de hlev sat i gang, og e n gammel ledning heliggende i fo rtovet J'ra bådeværHet til varmecentra len hl ev sløjfet og erstattet ar en ny inde i h usct. Selvom derUle gamle jordledning ude n
tvivl var tæret o p, løste det ikke prohlemet. I en util gængelig rørkanalunde r gulvet mellem vamlecentralen og saunaoadet kunne man med et kraflig1 lys li'a vam1eeentmlcn se en fin stråle fra et rør
i kanalen. Da dette rør blev erstattet af en ny rørføring gennem depotrummet ved siden af vannecentralen var problemet endeli g t løst.
De nade tagpaptage kræver jævnlig vedli geholdelse, og i det jClrløhne år er der blevet lagt nyt pap
over næste hele det øverste tag, og mindre reparationer er udført på de øvrige tage, så vi forhåbentlig i en lang årrække kan undgå vandgennemtræ ngning ved kraftigt regnvejr.
Som noget nyt har medlemmer i højere grad været medvirkende med vedligeholdelse både ude 6g
inde. Dette har udmøntet sig i havearbejde med beskæring af buske og lignende, og med Bolette
so m primus motor har vi fået en hålplads, så det blandt andet blev mul igt at afbrænde et stort Sankt

Hansbål. En søndag i august og en i september har op til 25 medlemmer været travlt beskæftiget
med huset, så en del tiltrængt malerarbejde blev udført, i baren er der blevet grundigt gjort rent og
ryddet op, og gulvet i verandaen blev polishbehandlet. Det er også cn del af klublivet at deltage i
disse aktiviteter, hvor der selvfølgelig også er mulighed for al lære andre sider af ens klubkammerater at kende og hygge sig med en kop kaffe eller to og et stykke kage.
Endelig er der udarbejdet et projekt til renovering af toiletterne på I. sal, og der er givet byggetilladelse. Det er en dyr ombygning, og det har indtil nu ikke været muligt at skatle de nødvendige
penge til at gennemføre arbejdet; men der er håb forude. Derimod kniber det nok mere med en renovering afherremes bad og saunaornrådet, som længe har stået på listen over ønsker.

Mogens Halll
husforvalter

Sekretæ rens beretning for 1999/2000
Nye tiltag i klubben.
I år er der blevet startet flere ting:
Veranda + have udvalget
Have- og verandagruppen har opsat blomster samt prøvet at få klubben til at se hyggelig ud. Et af
de store tiltag var at lave en bålplads som blev indviet Sankt Hans Aften med afbrænding arVe.
Vedligeholdelsessøndage
I år har der været opstart på vedligeholdelsessøndage - hvor det er huset og omgivelserne, der mr
en tiltrængt hånd såsom: maling, rengøring, havC<'lfbejde og andet. Dette initiativ forsætter i den
kommende tid, både vinter og sommer.
Tøjudvalget
Tøjudvalgets primære opgave er al la klubbens medlemmer til at "have IYSI til al gå i klubben ~j"
ved al bære DSR's navn ved alle tænkelige lejligheder.
Det er lykkedes flot - og tøjet bliver suppleret efter klubmedlemmernes egne ønsker via den undersøgelse, som er torløbet i september måned.
Igennem de sidste 3 år er tøjet kommet fra USA, og det betyder desværre, at når dollaren stigerstiger prisen på tøjet også. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på dette problem.
IT udvalget
I dette efterår er det planen at få en gruppe af klubbens medlemmer til at arbejde sig frem til en god
og holdbar roprotokol samt få klubbens hjemmeside til at se indbydende ud. Der er 5 medlemmer
som har meldt sig til arbejdet - hvilket vi alle sætter stor pris på.
Gymnastikken
Nu er alle gymnastikholdene startet igen, og der er uddannede instruktører på alle holdene. I september måned har der været mange deltagere, vejret har hjulpet til en god indendørs start.

Dorthe Barleis
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Instruktionen i 1999/2000
Efter et par år hvor antallet af nystartede kaniner har ligget omkring 250, kom antallet af nystartede
igen op på 300, hvilket var et af de mål, der var sat i starten af sæsonen. For at undgå for mange
n a~kehalssituati()ner, vCllgte vi dcrJor at torla,~ge insrruktionssæsonen i år. Således var de første af
årets kaniner i bassin allerede i slutningen af februar, på vandet lige efter standerhejsningen og
havde roret i midten af april.
Da vi i april og maj tillige var betydeligt mere heldige med vejret, end vi har været resten afsommeren, \'ar der flere instruktionsaftener, hvor instruktører måtte sendes hjem, fordi der ikke var
materiel, som kunne nyde, til de 20-25 instnlktører, som dukkede op. r den periode kunne der være
op til 70 eller 80 kaniner på en enkeit instruktionsaften, og derfor vil der være kaniner som må
vente på instruktører, da der typisk på en instruktionsaften ikke er mere end ti anvendelige firere.
Det dårlige sommervejr fra midten af juni lagde en dæmper på instruktionsaktiviteten, og derfor har
vi ikke siden starten af juni set mange dage, hvor der ikke har været enten instruktører eller både
nok
I modsætning til sidste år, lod vi i år kaninerne have deres første gang instruktion i weekenden.
Årsagen til denne ændring er, at vi tror, det giver kaninerne et mere positivt indtryk, når deres første indtryk ikke er et hektisk gedemarked på bådpladsen mandag eller onsdag. Om det har haft en
positiv effekt, har vi svært ved at afgøre, men vi fortsætter sandsynligvis med samme ordning næste
år. Endvidere vil vi også fortsætte med vagtskemaerne, der igen i år har været med til at brede instruktionen ud på mange skuldre. Ca. 70 instruktører har været involveret i årets instruktion. 175
kaniner har i år fået roret imod 155 i 1999.
Styrmandsinsrruktionen har generelt kørt godt, men efterspørgslen har været meget svingende. Der
er blevet afholdt fire teoretiske styrmandskurser, hvoraf to var overtegnede og to var halvfulde. Det
tyder på, at vi er kommet igennem det efterslæb, der blev skabt i 1998. Der er således i 1999 og
2000 uddannet ca. RO styrmænd.
Sidste weekend i august afholdtes som trdditionen foreskriver hets kanindåb, hvor ca . 90 kaniner
blev døbt. Med inspiration i navngivningen afvor bådpark var de kuttekJædte mørkemænd i år
byttet ud med velkJædte vikinger. Og (men lik - rigget til med Skjolde på siderne - lov til at agere
transportmiddel for Odin og syv vikinger, hvilket vakte opsigt blandt svenske og amerikanske turister i Kalkbrænderiløbet. Vejret var med os hele weekenden, hvilket hjalp med til at højne humøret
om ikke andet., så hos instruktørerne.
Dc tre ovennævnte opgaver - kanin- og styrmandsinstruktionen og kanindåben - er klart de største
opgaver indenfor instruktionen. Det er udelukkende, fordi så mange af klubbens medlemmer har
lyst til at bidrage til opgaven, at det kan lade sig gøre at få så stort et antal kaniner igennem, som
kJubbens økonomi og aktivitetsniveau kræver.

Mor/en Runge

II

Motionsroningen i 1999/2000
Germem vintersæsonen arrangerede vi som noget nyt nogle kombinerede film- og baraftener. Med
popcorn, stumfilm og intimitet var disse aftener som et glimt /Ta en svunden tid. Vi oplevede, at
deltagerne havde en lidt anderledes og hyggelig aften med deres rokammerater.
[ samarbejde med langtursudvalget arrangerede motionsudvalget to førstehjælpskurser specielt for
roere. Det skete i starten af sæsonen (maj måned) over 2 lørdage, hvor der var pæn tilslutning (24 i
alt). Kurset blev afviklet af en Falck-redder, som fik megen ros for sin praktiske og ligetil håndtering af dette.
Ellers har sommeren været præget af de traditionelle motionsarrangementer. Kredsturen til
Struckmannsparken såvel som løvspringsturen mødte begrænset deltagelse i forhold til tidligere år
- til dels præget af noget uhensigtsmæssig vejrlig. Det ændrede dog ikke ved, at deltagerne fik en
god tur ud af det, hvor de medbragte madpakker og godter virkelig var til stor glæde.
Der har i år været stor opbakning bag årets 4 måneskinsture, hvor 35 - 65 personer har deltaget pr.
gang. Turene har sædvanen tro været afviklet rredag aftener, og har ikke blot nydt stor deltagelse,
men også glæde og anerkendelse. Tilslutning i baren efterfølgende har også været god. Med hensyn til sikkerhed er det vort indtryk, at robådenes synlighed er forbedret markant med de nye batterilygter - vi har i derme sæson ikke hørt om hændelser fra disse ture, hvor klubbens både har været
tæt på en påsejling.
Henover over sommeren har vi haft 3 grill-arrangementer - en i forbindelse med en måneskinstur,
en i forbindelse med Sankt Hans og en i forbindelse med en rotur rundt om Holmen i slutning af
august. Til Sankt Hans havde vi med 100 deltagere udsolgt. En trediedel var ude at ro inden grillen
blev tændt op. Vejret holdt akkurat tørt, og midsommervisen blev sunget på plænen foran klubben,
alt imens klubbens nye bålplads uofficiel blev indviet. En for alle hyggelig aften, hvor de dansetrængende søgte tilflugt hos KVIK senere. Også det sidste grillarrangement fik pæn tilslutning - ca.
50 medlemmer (heraf mange nye) valgte enten at deltage i roningen rundt om Holmen eller nyde
grill-maden efterfølgende. Det regnede lidt, så denne gang blev der spist indendørs.
I september havde vi planlagt rotur gennem Københavns Havn ud til slusen, men på grund af stærk
vind fra Sø blev det kun til en tur germem Kanalerne for 2 af klubbens 2'ere. Resten måtte vende
om. Sæsonen afsluttedes traditionen tro med løvfaldstur på Furesøen, hvor vejret og.qå spillede et
puds. Deltagerne nød til gengæld fladt rovand, begyndende efterårsfarver og medbragte godter undervejs og havde en dejlig tur.
Efter at vi i sæsonen 1999 ikke havde en rovagtsordning, lykkedes det at få denne op at stå igen i
år. Primært for at sikre den bedst mulige integration afnye medlemmer, så de sikres muligheden
for at komme på vandet med erfarne roere. Den har kørt tirsdag og torsdag aftener sarnt søndag
eftermiddag. Tirsdage og torsdage har indimellem været ganske udfordrende at håndtere under
hensyntagen til disponible styrmænd og disponibelt materiel. Selvom ordningen ikke har fungeret
optimalt (på grund af ustabil roprotokol såvel som de mange forskellige hensyn at tage) er det vores
oplevelse, at det har været en stor forbedring i forhold til sidste år. Tak til dem, som har valgt at
deltage i rovagtsordningen i år!
Alt i alt et meget tilfredsstillende år med et god blanding af forskellige typer aktiviteter, en pæn
tilslutning til disse og ikke mindst gode oplevelser og tilbagemeldinger fra deltagerne!
Motiomudvalgetl Steen Knudsen
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Langture 1999/2000
Årel~ første langtur foregi k på Flensborg Fjord, hvor en lille gruppe medlemmer havde nogle hyggelige rodage på !Jorden med bl. a. besøg i Gråsten. Samtidig afh oldtes den årlige Rom-regatta i
Flensborg for gamle sej lskibe. At se flere hundrede afdisse gamle skibe på tJorden var naturligvis
en ekstra oplevelse på denne tur.

Traditionen tro var der igen i år pæn deltagelse på Pinseturen, som denne gang gik til Roskilde
Fjord. 27 roere var afsted, heraf tre i kajak. Vejret var smukt, men med en del blæst, som naturligvis gik mest ud over kajakroeme. Vi startede i Roskilde Roklub og roede nordpå til deres sommerhus ved Skuldelev lørdag. Søndag gik turen sydpå igen til en natl.lreampingplads ved Gershøj, hvor
vi om aftenen spiste ude på kroen. Mandag vendte vi igen næsen hjemad mod Roskilde.
DSR deltog naturligvis også i årets store begivenhed: åbningen af 0resundsbron d. I . jul i 2000.
Det var noget af en oplevelse, da 125 b1\dhold fra hele landet deltog i arrangementet. Det startede
vådt fredag aften ved Kastrup, hvor den silende regn lagde en dæmper på humøret, men heldigvis
bedrede vej ret sig til lørdag, hvor vi i det mindste fik tørvejr, om ikke sol. Den lange tur ti l Sverige
tog tre timer, og broen var et imponerende syn tæt på. I Sverige gik vi i land på åben strand og
vakte nogen opsigt med de mange håde, der lå side om side på stranden. På hjemturen var det blæst
op, så bølgerne var mindre sjove - vi nåede dog alle sikkert tilbage til Amager, hvor der om aftenen
var middag og dans i et stort telt rej st til lejligheden. Fra stranden kunne vi senere beundre det storsti lede festtyrværkeri , da broen åbnede officielt kl. 23 .
Den ot1ieieJle sommerlangtur gik i år til Marstrand, nænnere bestemt skærgården nord for Goteborg, Sverige. Vi var to hold alsted i hhv. uge 28 og 29, 15 roere på hvert. Vi startede ved Marstrand - en smuk ø, der nok er et besøg værd. Skærgården var utrolig malerisk med alle de srnå
klippeøer og de pastelfarvede småbyer, der klamrede sig til klipperne. Her var masser afsejlbåde,
men det var kun en fordel, tor så kunne man følge dem rundt i sej lrenderne. Der var rig lejlighed til
naturcamping på de mange øer, som man kunne være heldig at la for sig selv, bortset fra fluer og
myg. Sidstnævnte lod sig dogjage væk af et ordentligt lejrbål. Begge hold gennemførte turen med
succes. på trods af dårligt vejr nogle mda ge.
Første weekend i september afholdtes kan inlangtur med deltagelse af 18 personer. Turen gik til
Rungsted, hvor der var base, og der blev roet til Nivå. Vejret var præget af regn og vind, men disse
vejrforhold gav de deltagende (eks-)kaniner en følelse af at have faet hår på brystet rent romæssigt ..
Årets sidste officielle langtur gik til Saltholm og Dmgør, hvor vi var fire både alsted. Vi roede til
Saltholm via Middelgrundsfortet og Flak fortet., da man kun kan gå i land på den nordlige del af
Saltholm en spændende ø med et lille museum tyldt med alskens ting og sager, der fortæller om
øens historie. I Dragør overnattede vi i Dragør Rokluh og fik også set lidt på den gamle bydel. En
tin lille to-dages langtur, der bestemt bør gentages.

Langlursudvalgef/Jens Reimer

IJ

Motion+ år 1999/2000
I 1999 toppede Motion+ med rigtig mange udøvere og en masse meget flotte resultater sa som
indtil flere DM'er , så år 2000 havde meget at leve op til.
Vi startede sæsonen 2000 med at holde vores årlige startmøde, hvor vi besluttede, at vi skulle sUl et
slag for bredden i Motion+.
Vi lagde ud med, at om tirsdagen var der blandede hold og om torsdagen var det de faste hold, som
fik træning. Dette koncept holdt dog ikke hele sæsonen, da flere af de roere, som selv havde "sloges for bredden ", måtte indse, at hvis man vil forbedre sig som hold - er det timer på vandet sammen, som tæller.
Men det er faktisk lykkes at ta bredde inden for langdistancekaproning. Vores herrehold kom ved
flere løb næste ind i rækkefølge. Hos damerne genvandt Britta, Susanne og Birgitte A. DM i
langdistance.
Britta og Susanne er jo gamle i gårde, men for Birgitte var det hendes første sæson med Motiont.
Det må siges at være godt gået.
Det er især var det det sidste løb i Ringkøbing, som var imponerende.
Spændingen var stor for i HU var sæder og spændholdtet, da båden kom til Ringkøbing, hvilket
først blev opdaget et par timer før løbet. Heldigvis var det muligt at låne en båd fra "Hellerup" i
sidste øjeblik. Dette var ikke den optimale start på et DM-løb, og det viste sig at pigerne kunne
holde hoved koldt og vinde deres løb meget overbevisendc. Ved denne lejlighed viste de andre piger fra DSR et stort sammenhold ved at tilbyde deres båd til HU-holdet, for at sikre et DM til DSR.
Med den gode gruppe hos begge kønnene bilver det spændendc at se dem til næste ar.
Man må sige at sæson 2000 har været en god sæson, dog med "-'11 del skriveri om hvor og hvordan
M+ skal køres. Trænere og bestyrelsen er altid åben tor konstruktive forslag med hensyn til Motion+
Efter ca. 5 ar med mange gode oplevelser og mange timer i min kære motorbåd har jeg valgt at
stoppe som træner. Fremover bliver det Krumme og Valtraul, som kommer til at være den dynamiske gruppe, som skal køre motion+.
Lars Kristensen

Ff\I<\fJ./
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Lovrevision
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen forelægge nedenstående ændringer til love for DSR.
Hensigten er, at ændringerne skal drøftes blandt medlemmerne i løbet af det næste år,
således at endelige ændringer kan forelægges til afstemning på generalforsamlingen i
november 200 l.
(De nuværende formuleringer står til venstre, mens forslagene til ændringer står til højre).
, - - - - - - - - - --- - -- - - _ . _ - - -

I
§1. Navn.
Klubbens navn er : "Danske Studenters Roklub"
Imed undertitel: "Akademisk og f'olyteknisk Ro·
I klub",

hvilket navn i forbindelse med undertitlen
skal benyttes i alle olTentliggørelser, anmeldelser og
meddelelser fra klubbens side.

§2. Formål.

§l. Navn.

_. -

-l I

Klubbens navn er: "Danske Studenters Roklub"

~

Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt stu·
denter og blandt eksaminander ved Danmarks tek·
niske Højskole. Klubben samler sine medlemmer til
kammeratligt samvær i klubbens lokaler. i hvilke der
opretho Ides resta ura t ionsv irksom hed.

---§2-. Formål-. - -

Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt medlemmerne. K lubben samler sine medlemmer til
kammeratligt samvær i klubbens lokaler, i hvilke der
opretholdes restaurationsvirksomhed.

m
l

§3. Klubmærker.

§3. Klubmærker.

Klubbens stander består af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold med studenterkorset samt en murkrone.

Klubbens stander består af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold med studenterkorset samt en murkrone.

Almindelig rodragt består af mørkebtå benklæder og
hvid trøje.
Kaproningsdragten består af hvide benklæder og lyseblå trøje.

- - --

udgilr

---- - ~ -

§4. Medlemmer.

§4. Medlemmer.

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der
er adgangsberettiget ti I en a f de højere I",reansta Iter.

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der
er adgangsberettiget til en af de højere læreanstaher,
samt elever i gymnasieklasserne og dermed
ligestillede uddannelser.

Undtagelsesvis kan andre optages som aktive medlemmer, dog kun for så vidt:
I) at optagelsen vedtages af et Ilertal af bestyrelsen
og
2) at antallet af de således optagne medlemmer
ikke overstiger 10% af det samlede antal aktive
medlemmer .
Endvidere kan optages elever i gymnasieklasserne
og dermed ligestillede uddannelser.

Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning
optage andre som aktive medlemmer.

udgår

Som passivt medlem med rel til al deltage i klubbens
festligheder og generalforsamlinger. men uden stemmeret på disse eller ret til at benytte klubbens
materiel, kan optages enhver, der har interesse for
k lubben .

o

§5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.

§5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der inden
30 dage meddeler vedkommende, om han/hun er
optaget , og i bekræftende fald tilstiller ham/hende
klubbens love.

Indmeldelse sker skri ft ligt til klubben.

Bestyrelsens beslutning med hensyn til optagelsen
kan dog på forlangende af IO medlemmer forelægges den førstkommende generalforsamling, men kan
kun omstødes ved kvalificeret majoritet (2/3 af de
mødte og repræsenterede stemmer).

udgår

Ved indmeldel se indbetales] måneders kontingent,
der ikke kan refunderes.

Ved indmeldelse indbetales 3 måneders fuldl aklivl
kontingent, der ikke kan refunderes.

Udmeldelse finder sted ved at indbetale et gebyr på
nøjagtig kr. 3,- til DSR's girokonto samt ved at anføre navn og adresse pil betalingsdelen af girokortet.
Girokvitteringen er dokumentation for udmeldelsen.
Udmeldel se kan endvidere ske skriftligt til klubben.
Bevisbyrden, for at udmeldelse er s ket, påhviler
medlemmet.

Udmeldelse sker skriftligt til klubben .

Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til
udgangen af en kvartalsmåned.
Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af
klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres
kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. For passive medlemmer, der inden for en periode af 12 måneder
genoverføres til aktivt medlemskab, gælder samme
bestemmelse, idet det for perioden betalte passive
kontingent modregnes.
Fra bestemmelsen angående indmeldelse, udmeldelse og genindmeldelse kan bestyrelsen i særlige
tilfælde dispensere.

Bestyrelsen kan i særlige tilfæ lde dispensere fra
bestemmelsen vedrørende gellindme\delsc.

Adgangsformening og eksklusion: Et medlem, der er
i restance med kontingent, kan af bestyrelsen formenes adgang til benyttelse af materiellet og til
klubbens lokaler. Betales restances ikke trods skriftlig anmodning fra bestyrelsen, kan medlemmet ekskluderes . Eks klusioner bekendtgøres ved ops lag i
klubbens lokaler.
Den samme fremgangsmåde benyttes over for medlemmer, der ikke senest en måned efter regnskabsarets afslutning eller efter deres udmeldelse har betalt deres gæld til klubben.
Efter at et medlem er ekskluderet på grund af gæld,
kan bestyrels en helt eller delvist slette restancen eIler opretholde klubbens krav på vedkommende indtil
det tids punkt, til hvilket han/hun kunne have
udmeldt sig. Genoptagelse kan kun finde s ted, når
den pågældende afvikler sin gæld til klubben, hvilket også skal gælde, selvom nævnte gæld tidligere
er slettet som værdiløs restance.
Eksklus ion af anden grund end gæld kan kun ske

udgår

I'·

I

ved en generalforsamlingsbeslut';-ing med kvalific·eret majoritet (2/3 af de fremmødte og repræsenterede
stemmer).

§6. Kontingenl-

§6. Kontingent.

Kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling og vedtages med s impelt flertal.
Aestyreisen skal fremsætte forslag til kontingenter.
Kontingent betales kvartalsvis forud, dog betragtes
indbetaling inden den 8. som rettidig. Sker indmeldelse efter den 15. i en måned betales ikke kontingent for denne måned.
Bestyrelsen kan fastsætte et administrationsgebyr,
der opkræves ved for sen indbetalingafkontingenl.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år, betaler
nedsat kontingent.

Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år, betaler
/I] affuldt aktivt kontil1Rent.
Aktive medlemmer. der er fyldt 20 år men ikke 25.
heta/er 2/] allu/dt aktivt kontingent.

Aktive medlemmer under 18 ar, der har en far, mor
eller værge. der er aktivt medlem af klubben. betaler
ikke kontingent.
Ener uafbrudt medlemsskab i de sidste IO kalenderår kan kontingentet. hvis dette ønskes. nedsættes
med 33%.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer
etter ualbrudt medlemskab i 3 hele kalenderår. når de
SOI11 kllntingent betaler 7 gange det gældende ordinære
årskon tingent en gang for HIIe.
Minimumskonti ngentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent. Passivt kontingent
betales fra og med det år. i hvi Iket indmeldelsen linder sted.

I flestyrelsen

l~elvis fritagel se. for kontingent.

kan i særlige tilfælde bevi Ige hel eller
----

Elier ualbrudt med lemskab i de sids te 10kalenderar
kan kontingentet, hvis dette ønskes. nedsælIes til 2/3
al/uldt aktivt kontingent.

Alle kontingenter oprundes til nærmeste med 5 kr.
delel ige beløb.

_ _J

§7. Bestyrelse

§7. Bestyrelse

K lubben ledes a f hestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden , kassereren, sekretæren, materielforvalteren, kaproningschefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, langtursrochefen samt hus forva Iteren.
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 3
medlemmer.
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer. Bestyrelsens
nertal skal være ordinære medlemmer.
Samme person kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter.
Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse
specielle opgaver eller til inden for nærmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner
(f.eks. inden for rochefernes forretn ingsområde).

Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg eller udpege
enkeltpersoner til at løse specielle opgaver eller til
inden for nærmere afgrænsede områder at udøve
bestyrclsesfunkt ioner.

I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i klubbens lokaler.
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved
simpel stemmenerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

J hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i klub-

bens loka ler.

Klubbens tegnes af formanden i forening med kassereren eller af formanden i forening med mindst 2
yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog altid af den samlede hestyrelse. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura,
enkelt eller kollektivt, til et eller flere af bestyrelsens
generalforsarnlingsvalgte medlemmer, med henblik
på indg;;else af retshandler af en nærmere afgrænset
karakter.

L____

K lubbens tegnes af formanden i forening med kassereren eller af formanden i forening med mindst 2 yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes
klubben dog altid af formanden, kassereren samt fire
andre generalforsamlingsvalgte bestyrelses medlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele
prokura, enkelt eller kollektivt, til et eller Ilere af
bestyrelsens gcneralforsamlingsl'algte medlemmer,
med henblik på indgåelse af retshandler afen nærmere
a Igrænset karakter.

_____J
ø
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§8. Generalforsamlinger.

§8. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen har - inden for de af loven afstukne grænser - den øverste myndighed inden for
klubben.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed
inden for klubben.

Generalforsamlingen afholdes med 45 dages skriftlig
varsel - jti-. dog undtagelsen i § II - gennem klubbens ollleielle meddelelser eller ved almindeligt
brev til samtlige aktive og passive medlemmer og
æresmedlemmer.

Generalforsaml ingen afholdes med 45 dages skriftlig
varsel - jr. dog undtagelsen i § 11 - gennem klubbens
officielle meddelelser eller ved almindeligt brev til
samtlige aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer

l indvarslingen til generalforsamling meddeles tid,
sted og dagsorden. I forbindelse med indvarslingen
til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen for det kommende år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. skal fremsættes skriftligt senest 30 dage før
generalforsamlingen og skal gennem klubbens officielle meddelelser eller ved almindeligt brev bringes
til samtlige medlemmers kundskab senest 3 dage før
generalforsamlingen.
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og er il
jour med kontingentindbetalingen, og som har været
aktive medlemmer i mindst 4 maneder umiddelbart
før den måned, i hvilken generalforsamlingen
afholdes,
har
stemmeret.
Stemme
på
generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved
skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget
medlem, dog så ledes at ingen kan møde med mere
end en fuldmagt.

Kun aktive medlemmer, der er f),Jdt 15 år og er ajour
med kontingentindbetalingen, og som har været aktive
medlemmer i mindst 4 måneder umiddelbart før den
måned, i hvilken generalforsamlingen afholdes, har
stemmeret. - Stemme på generalforsamlingen kan
afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et
andet stemmeberettiget medlem, dog således at ingen
kan møde med mere end en fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, der i forening afTatter referaL Beslutninger og valg
sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog
lovændringer - jf. § II - og beslutninger om eksklusion
af medlemmer - jr. §5. - Valg afbestyrelsesmedtemmer sker ved skriftlig afstemning med mindre
der kun foreligger et kandidatemne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning sker ved
håndsoprækning. I alle andre anliggender finder
skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller
mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, der i forening affatter referat. Beslutninger og valg
sker ved simpel majorite~ herfra undtages dog
lovændringer - jfr. § 11 - og beslutninger om optagelse
eller eksklusion af medlemmer - jfe. §5. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning med
mindre der kun foreligger et kandidatemne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning sker ved
håndsoprækning. 1 alle andre anliggender finder
skriftlig afstemning kun sled, når dirigenten eller
mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.

§9. Den ordinære generalforsamling.

§9. Den ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert ar
inden den 20. december og med følgende dagsorden:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden den 20. december og med følgende dagsorden:

l) A næggelse af beretning.

I) Anæggelse af beretning.

2)

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af regnska b til godkendelse.

3) Særlige forslag

Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

4) Fastsættelse af kontingent for det følgende
år.

o
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3)

Valg af formand.

5) Valg af formand.

4)

Valg af kasserer.

6) Valg af ka sserer.

5)

Valg af sekretær.

7) Valg a f sekretær.

6)

Valg af materielforvalter.

8) Valg afmaterielforvalter.

7)

Valg af kaproningschef.

9) Valg afka proningsehef.

8)

Valg af instruktionsroehef.

IO) Valg af instrukti onsroeh ef.

9)

Valg af motionsrochef.

I I) Valg af motionsroeher

IO) Valg af langtursroehef.

12) Valg af langtursroehef.

II) Valg af husforvalter.

13) Va Ig af kajakroehel'

12) Valg ad 2 revisorer.

14) Valg af husforvalter.

13 ) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.

15) Valg al'2 revi so rer.

14) Særli ge forslag .

16) Valg af repræsentanter til Dansk Forening
for Rosport.

IS) Eventuell.

17) Eventuelt.

Kandidatemner til de "lfskellige tillidsposter kanforud en af den Ilmgerende bestyrelse - bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan
sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er
skriftlige og bestyrelsen i hænde sen est 30 dage før
generalfor.;amlingen - jrr. §8.

Kandidatemner til de forsk ellige tillidsposter kan foruden af den fungerende bestyrelse - bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan
sådanne forsl ag kun komme i betragtning, når de er
skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før
generalforsa mlingen - jf. §8.

Na vnene på alle i forslag bragte ka ndidater - hvilke
er de enes te valghare - bekendtgøres som i §8 angivet.
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for,
at der bringes mindst så mange kandidater i forslag,
al samtlige tillidshverv kan blive besatte.

§ IO. Ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en
ekstraordinær generalforsamling. 11vis 20 stemmeberettigede med lemmer kræver det med angivelse al',
hv il ket emne uer ønskes hehandlet, ska l bestyrelsen
indk a lde til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne skal alholdes senest R uger elkr kravets
indlevering med 14 dages va rsel.
- - - - _._- - - - -

I--.-_._~._------_. _- -------~

§ II. Lovændringer.
Generalforsa mlinger er med hensy n ti I lovændringer
kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der
inden 30 dage. såfre mt mindst 213 af de fremmødte
og repræsenterede stemmer har stemt for for slaget ,
indk a ldes til en ny generalforsamling med mindst 3
dage, varsel og med samme dagsorden . Denne geo
neralforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
~-------------- ----~

-

-

--- -- -- - ~- --;---

Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst
3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer.
1 - - - - - - - - ----- - -- - - . ---- ------1
§ 12. Reglement.

- - - -- - - _

.. • ~

§ 12. Reglement.

Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det af bestyrelsen vedtagne reglement og andre bestemmelser.
Ved overtrædelse hera f kan bestyrelsen idømme
bøder på indtil 3 m,lnedcrs fuldt aklivl kontingent,
eventuel I i grove tilfælde formene den pågældende
, adgang lil benyttelse af maleriellelog til klubbens
lokaler for et nærmere fasisat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrel sen , om den finder det nødvendigt,
indstille den pågældende ti l eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jfr. §5.

I

I
Ved overtrædelse heraf kan beslyrelsen formene den
pågældende adgang til benyttelse af materiellet og til
klubbens lokaler for et nærmere fastsat tidsrum. I
særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille den
pågældende til eksklusion på den førstkommende
generalforsamling, jr. §5.

Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse
af reglementel eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende elter bestyrelsens beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben.
Et eksemplar af klubbens lov og reglemenl skal sammen med DFfR ' s langt ursreglement lil enhver tid
lindes opslået på et synligt sted i klubben.

Et eksemplar af klubbens love og reglement skal sammen med DFfR's langtursreglemenltil enhver tid
findes opslået på et synligt sted i klubben.

§ 13. Bøger og regnskab.

§13. Bøger og regnskab.

Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprolOkol,
kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt forhandlingsprolokal for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere opbevarer bestyrelsen klubbens korres pondance.
Regnskabsåret løber fra I. oktober til 30. september,
på hvilken dag det afsluttes. Regnskabet tilstilles senesl IO dage før generalforsamlingen revisorerne,
hvorelter det med disses antegnelser for elægges den
ordi nære generalforsamling til godk endel se.
Regnskabet ska l henligge til gennemsyn på klubbens
konlor de sidste 3 dage før generalforsamlingen.

§14. Klubbens ophævelse.
Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse
gælder de samme bestemmelser som for lovændringer
- jfr. § I I.
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges el udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klubbens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens
bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det,
klubben har halt.

I

Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse
gælder de samme beslemmelser som for lovændringer
- jr. § II.

Love, love, love.•..

Materiellet i 1999/2000
Hvad har vi nået i de sidste 12 måneder?
DSR's værft leverede en nye båd, som blev navngivent til standerhejsningen - nemlig vores 4 åres
imigger ASK. En prægtig afløser for VE, som vi mistede sidste år. 14 inriggere og en gigbåd blev i
vinterens torløb istandsat. Enkelte af bådene fik en større overhaling - snarere en renovering - her
er der bl.a. tale om Bjarke og Odin. Størstedelen af bådene var klar til standerhejsningen, og enkelte både blev først færdige et godt stykke ind i rosæsonen, bl.a. Hroar og Bjarke, og Absalon nåede aldrig på vandet i år 2000. Vores to blå gigbåde Svane og Mjølner fik monteret for- og agterskot og langt dækken på. Hvilket gør, at disse både nu er mere anvendelige, uden at de behøver at
ende som ubåde.
En stor arbejdsopgave blev løftet,og uden det gode engagement, som blev lagt afklubbens medlemmer og bådkaptajner, var dette aldrig nået.
Alt i alt et stort løft, og resultatet har vi alle har haft stor glæde af.
Vi ser nu frem til den kommende vinter hvor atter nye opgaver venter og vi håber at vi atter finder
den motivation og det engagement, som vi havde sidste år.

Materieludvalget

Nyt fra redaktionen
Indlevering af artikler til bladet sker ofte efter dead-line. Bladredaktionen har indtil nu været meget
fleksibel, hvorfor artiklerne er blevet medtaget hvis det har været muligt. Denne fleksibilitet forårsager som en naturlig følge, at den fastsatte dead-Jine ikke bliver taget helt så seriøst, og som nævnt
ikke overholdt. Vi har derfor i bladredaktionen et stigende problem med at få færdiggjort bladet til
tiden, da den for sene indlevering af artiklerne gør det svært at planlægge arbejdsproce.~sen. Ydermere bruger vi en del tid på Jay ouCet, som skal ændres, når der kommer nye artikler m.m.
Den nye politik bliver derft)r fremover:
"dead-line skal overholdes, medmindre væsentlige grunde eller undskyldelige
omstændigheder foreligger"
Hvis dead-line ikke overholdes, bringer vi naturligvis artiklen i et efterfølgende nummer.
Ti I dette nummer af bladet har vi modtaget en stor mængde materiale, bl.a. beretningerne jra bestyrelsesmedlemmerne. Det har derfor været nødvendigt at udskyde et par indlæg, bl.a. heretningen
om langturen i Grækenland i september. Disse indlæg vil kunne findes i decembernummerct.

Med venlig hilsen redaklionen
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Hjelmsjo
Også i år var der stor tilslutning til årets scullertræningslejr ved Hjelmsjo i Orkelljunga.
Vejret var svingende i løbet af de to uger, men vi , der var der i de første dage, havde fint vejr med
sol og nnge vind.
Da Hjelmsj6-arrangementet første gang afholdtes i 1990, var der således i år IO-årsjubilæum.
I alle årene har Mogens Haut været primus motor for arrangementel dog med bistand fra andre i
" Hjelmsjo-juntaen".

På billedet ses månedens "side 9 mand" Mogens Haul ved Hjelms}o (Foto. Dorte Steiness)
(Beklager, Dorte, del var ikke muligl al JO billedel med på side 9. red)
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Til brugere af ergometerrummet
For at komme eventuelle uoverensstemmelser og sure miner i forkøbet, vil jeg gerne gøre rede for
kaproernes brug af ergometerrummet og vægttræningsfaeiliteterne:
Klubbens almindelige drift finansieres hovedsageligt af kontingentindtægter og tilskud fra kommunen. Ud over disse indtægter, finansieres alle udgifter til kaproning af Rees Legat, der har til formål
at sikre, at der i Danske Studenters Roklub kan udøves kaproning på fremragende vis. En af forudsætningerne for kaproernes gode resultater er, at de, når de ikke har mulighed for at ro, kan holde
sig i fonn på anden vis. I vinterens løb vil en stor del af træningen derfor være henlagt til redskaberne i ergometerrummet: Ergometre, vægtudstyr og kondicykler. Disse faciliteter er sponseret af
Recs Legat ti I kaproeme.
1 de tidsrum, hvor ergometre og vægtudslyr er reserveret lil kaproere - herunder MOlion+
Mandag
T irsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Sønda~

16.30-20.00
16.30-19.30
16.30-19.30
16.30-20.00
16.30-19.30
9.00-1 2.00
9.00-12.00

må det derfor være rimeligt, at kaproerne har fortrinsret.
Hvis der alligevel skulle være plads i disse tidsrum, er klubbens andre roere velkomne til at bruge
faciliteterne . Uden for tidsrummene har alle klubbens roere lige ret til faciliteterne.

Med venlig hilsen
Kaproningschefen
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Vedligeholdelsesdagen den 10. september
Søndag den IO. september mødtes vi nogle stykker, vist 12 til at bt gynde med, to r at gi ve klubhuset en kærlig hånd. Senere stødte flere til.
Vi begyndte med den obligatoriske kaffe. Herefter fordelte styrmanden og overstyrmanden (læs
Mogens Haut og Steen Knudsen), rangordenen må de selv diskutere, dagens opgaver.
Opgaverne spændte lige fra alm. rengøring til maling af vinduerne ved herrernes omklædning, som
det J ige for en god ordens skyld bør nævnes, blev varetaget af et par piger.
Undertegnede havde fornøjelsen af rengøring af baren sammen med Tine Jørgensen. Det synede
umiddelbart som en let opgave, men det var det ikke. Der lå store edderkopper på lur med blottede
tænder og Iwnske øjne og herforuden gennemlevede vi tlere af klubbens fester via mere eller mindre delikate efterladenskaber i baren.
I klubben står vi heller ikke tilbage, for hvad der rør sig i den store verden, så vi havde ogsa ISMASKrNEN på rengøringslislen. Den gik Niels 0. Knudsen og Mette Carstensen til med diverse
værktøjer for at skille den helt ad.
Andre havde gang i havearbejde og andre sleb døre og vinduer, som skulle
males.
Undervejs blev der serveret en frokost, kage og kaffe.
En sådan dag har ikke kun betydning for klubben, men giver også mulighed for at møde nye roere, så derfor mød op næste gang Mogens og Steen
kalder til samling (se opslag i klubben). Jeg tør dog godt afsløre, at det
bliver den 19. november. Der er nok at tage fat på.

••

P.S. Arbejdet på vinduerne ved herrernes omklædning er dog afpigeme fortsat løbende tirsdage og
torsdage kl. Ca. 19.00. So bevare.

Venligst Birgitte Simonsen

Glimtfra
vedligeholdelsesarbejdel

d !()9
(Foto: Lars Bzmdesen)
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Instruktø rer sø gesl
Til instruktion af kaniner i DSR
Instruktionsafdelingen i DSR har ansvaret tor instruktion af kaniner og styrmænd samt sculler- og
otterstyrmandsinstruktion . Endvidere afholder instruktørerne den årlige kanindåb. Der var i 2000sæsonen ca. 70 aktive instruktører. For at fastholde kvaliteten og kontinuiteten er der til 2001sæsonen behov for 15-20 nye instruktører.

Vil du være instruktør kræver det:

•

At du har haft roret i et år eller har roet over 600 km

•

At du er styrmand

•

At du har lyst til at lære fra dig og integrere nye medlemmer i roklubben

•

At du instruerer minimum ti gange i løbet af første sæson.

Til gengæld vil du:

•

Deltage på modul A og B i DFfR's klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i løbet afvinteren. Herved opnår du et grundigt kendskab til roteknik og større bevidsthed om roningen.

•

Få mulighed for at fa et større netværk i roklubben, både blandt instruktører og nye medlemmer

•

Være med til at Fastholde DSR's høje niveau indenfor instruktion og gøre instruktionen til
cn god oplevelse for næste sæsons kaniner

Er du interesseret. har du instruktøruddannelse fra anden roklub, eller har du spørgsmål, kan du
kontakte instruktionsudvalget på e-mail instruktion@dsr-online.dk eller skrive dig på listen i Slyngelstuen .
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Kaninlangturen d. i. -3. september 2000
Dajeg nu havde knoklet sådan med at blive roklar og været igennem den hårde dåb, synes jeg ligesom at tiden var inde til at møde en rigtig udfordring i denne nye rokluh, så derfor var næste udfordring den kommende kanin langtur. Vi mødtes 18 mand høj, glade og veloplagte i DSR fredag d. I
sep. k\. 15.30. Derefter gik det hele sådan lidt i stå, indtil vi blev informeret om at Flemming, den
ene lederhalvdel, ikke var dukket op endnu, og at han se lvfølgelig havde nøglen til Rungsted Roklub. Inden panikken bredte sig var han dog fl'emme, og vi hlev delt i hådene og kom i vandet.
Vejret var kanon-godt, og vi ankom til Rung,<;ted roklub ca. k\. 19. Et dejligt sted udover den he lt
utrolige stank af tang, som vi dog hurtigt vænnede os til. Mens nogle slappede afgik andre i gang
med dagens a ftensmåltid, som bestod af ost, pølse og rødvin. Snakken gik livligt og folk kunne
sagtens fmde ud a f at tale med hinanden, så der blev slet ikke brug for aJle de shows og s m~i perfom13nees som undertegnede havde øvet sig pil.
Næste dag kan man roligt sige at himlen åbnede sig over os. Regnen væltede ned. imens ledeme
lige overvejede situationen, var vi nogle som gik til købmanden for at købe vin og slik til om aftenen. Da vi kom tilbage var der en "sådan-en-smule-regn-skal-ikke-slå-os-ud-stemning". Faktisk
ventede de bare på os for at komme af sted. Vi roede op til Nivå hvor vi , nej ikke fik is og nød det
gode vejr, men tik varm kane og stod under lufttørreren på toilettet og forsøgte at blive bare et minimum tør igen.
Man følte sig lidt langt væk fra sin sovepose i Rungsted, da vi skulle af sted igen i en våd robåd.
Jeg tror dog, de fl este erfarede at vejret faktisk va r perfekt at ro i. Pga. regnen var de r ingen vind,
og når først vi var i gang med at ro, var det heller ikke koldt overhovedet. Det er en a fde dage,
hvor man er rigtig glad over at man kom af sted (bagefter! ). Det fænomenale mad hold tik kreeret
en fremragende middag. Virkefig lækkert. Selvom Yvon fOrS0b>1.e at slippe fra at fortæll e at morgendagen var hendes fødse lsdag, kom det alligevel ud, og vi tik over midnat sjunget for den et år
ældre instruktør. Der var rigti g dømt hygge lørdag atten, og ue s idste slukkede og lukkede d a og.~å
ved 4 tiden om morgenen.
Søndag morgen blæste det en halv r elikan udenfc)r de store vinduer og underli ge USO (spørg Ulrik
II) svøm mede rundt i havet. Vi forh envæ rende kaniner hang lidt med ørerne, da vi hø rte de store
ledere s ige at "i sådan et ve jr ville man normalt al dri g tage ud og ro". Skulle vi blive i Rungsted,
skulle vi cfterlade vores både i Rungsted og drage ti lbage med Hr) Nej , vort teanl var sta.:rkt, og
med viljestyrke kom vi endnu engang i hådene og begyndte den spændende tur i høj bølgegang
mod Svanemøllehavnen.
Alle både var tilbage ved 4-tiden . .leg tror, alle vi nye sad med fø lelsen af at have fliel lidt har på
brystet efter denne tur. Nu kan intet slå os ud. Ilverkcn n:gn eller hø je bølger. Tak til Flemming og
Signe som stod for denne tur. Turen hvor den sidste kaninpcls blev rystet af.
Birgitte [Jung )e.IJ)('rse/1
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Ikke skyggen af en Ørkensanger ...
Beretningfra langturen til Dragør og Saltholm
Deltagere: Pia, Anja, Ole, Tine, Ellen, Signe, Peter, Lene, Hanne, Ulrik, Niels og Dorte.
Weekenden 9.-10. sept. var vi en flok afsted på langtur i det øresWldske øhav. Ruten var SjællandMiddelgrundsfort - Flakfort - Saltholm - Amager - Sjælland med stop på Saltholm og overnatning
i Dragør, og for arrangementet stod Niels og undertegnede. Vi tog af sted kl. ni lørdag morgen vejrgudeme var med os; vi havde høj sol og en fiisk medvind. Turen over de to store sejlrender ved
hhv. Middelgrund og Flakfortet gik fint - blev blot truet lidt af et par flyvebåde, der gerne ville gå
meget tæt forbi os og lave nogle uspændende bølger.
På Saltholm må man kun lægge til på den nordlige del ved Barakkebro, da hele den sydlige del af
øen er fredet, dels pga. sælerne, dels pga. de mange fugle. Ved Barakkebro ligger øens lille museum, der er startet af Hans Zimling - en 5. generations saltholmer. Han havde mange spændende
historier at fortælle, bl.a. om isvinteren i 1940, hvor de måtte gå over isen til Amager med 20 heste,
der ellers ville dø af sult. Midt ude i sundet var der en revne i isen, men de kom over ved at lade
hestene springe. Og så var der historien om jordemoderen, der i huj og hast blev nøjet over til Saltholm i et lille propeltly. Fødslen gik godt, og bagefter ville den stolte mor og far kalde deres lille
datter Stella Flyvia PropeJla! Propel la fik de ikke lov til afpræsten, men Stella Flyvia hedder hun
den dag i dag ..
Vi spiste frokost i det grønne og gik så en rask tur. Vi så aldrig noget til den opreklamerede Ørkensanger (en slags eksotisk gråspurv), selvom den ville have haft svært ved at genune sig på Saltholm .
Øen er så flad, at de utallige koka~ser rager op i landskabet som små forhøjninger med y, meters
mellemrum. Som Harme sagde: landskabet er sikkert nydeligt, men man ser mest på sine sko for at
Wldgå at træde i kreaturernes efterladenskaber' Niels mente, at den ædle disciplin "Kokasseka<;tning" utvivlsomt måtte være nationalsporten på Saltholm ... Det siges, at Nordeuropa~ største koloni af edderdunsdynefugle tindes på Saltholm - måske bor de i huler under jorden? Eller havde de
hørt, at Signe ville samle sig et hundt fugle til en dyne ... ? Men far og et par tyre så vi da, så udflugten var ikke helt uden dyreoplevelser.
Der er grumme mange sten på vestsiden af Saltholm, så der skal man passe på. Vi havde smukt
lldsyn til Øresundshro(e)n - Tine fundered e over, hvorfor i alverden man havde fundet på at kalde
den kunstige ø lor Peberholm. Vi var et par stykker, der mente, at det evt. ku' hænge sanunen med
øens heliggenhed -lige ved siden af Saltholm - men hvem ved? Havde vi boet i USA, ville man
kanske have overvejet at omdøbe Amager til Ketchupholm ...
l Dragør blev vi hjerteligt modtaget af Dragør Roklubs formand, som viste os vores værelse for
natten. Hyggelig klub, men desværre kolliderede vores besøg med den årlige hovedrengøring, så vi
var ikke populære hos rengrningskonen. Hun forsøgte ad tlere omgange at få afkalket hruseren,
men måtte til sidst opgive og indskærpe os at tage bad inden kl. 7 næste morgen, så hun kunne
komme i gang i ordentlig tid. Hun var klart ikke indstillet på at komme hviledagen i hu, ku' vi ligesom mærke ...
Efter en lurølver i havnen, nettede vi os lidt og gi k så en aftentur i den smukke gamle by. Aftensmad skulle vi ikke selv lave, da vi var på lidt af en luksus-tur - vi spiste på Dragør Strandhotel, hvor
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vi sad på terrassen med udsigt til den oplyste havn. Maden var udsøgt, og be~ieningen morsom!
T jeneren blev grebet af den lystige stemning ved vores bord og pjattede med - dog biev han lidt f()r
kæk, da Signe spurgte, hvad en Vanille-Charlotte var for noget. "Det ved jeg sgu' ikke", lød svaret
til Signes fortørnelse - det var trods alt en rel på etablissementets spisekort! Den kvindeiige tjener
var roer fra SAS Roklub og følLe sig i sagens natur næsten som "en af os". !-lun underholdt os med
lystige anekdoter, bl.a. om dengang de fandt en semi-opløst strandvasker skyllet ind under deres
ponton ... Velbekomme, siger jeg bare'
Så gik vi på bar - der sker ikke så meget i Dragør by night, men der sad da et par ludere og lommetyve på det frastødende værtshus. Belysningen var lidt brutal, men vi fik en skrap reprimande af
bardarnen, da vi forsøgte at skabe lidt hygge ved at skrue pæren løs i vores lampe - og startede en
trend ved alle de andre borde' Måske baradministrationen burde have fattet en hentydning?
Søndag stod vi op til endnu en dejlig, om end lidt blæsende, dag. Morgenholdet hentede frisk morgenbrød og basser hos bageren - nul støvet musli og daggammelt brød på denne langtur' Stiv modvind havde vi masser af, da vi kæmpede os nordpå, og det fik Ellen, Ole og mig sæl' da også at
føle, da vi ville suse igennem ''hullet'' til 0sthavnen. Vi susede lige så hurtigt ud igen. samme vej
som vi kom fra!! l næste forsøg kom der gang i bundbrædderne, og så kom vi igennem - ikke særligt elegant, vel at mærke. Det gik vist lidt bedre for de andre, der havde lært af vores erfaringer. ..
Frokost spiste vi i Dronningeholm Havn i "smukke" omgivelser ved Benzinøen - så var der godt
nok lidt pænere på Saltholm, men her var der da et rigtigt træk og slip toilet som kompensation for
udsigten. Vi kæmpede os bravt hjemad det sidste stykke og kunne allerede kJ. 16 nyde dagens
turølver på græsset foran klubben, glade og tilfredse efter en vellykket langtur - vistnok årets sidste
tor alle turdeltagernes vedkommende.

Dorte Steiness

You Know You Are A Rower When ...
-halfyour body is bigger than the other.
-your friends need a rowing translator to decipher your language.
-yoll can wear the same thing every moming tor a week and not think twice.
-yoll think sleeping late is waking up at 8:30.
-wheneVl'T YOll sit down, you look for the tie-in shoes.
-you constantly check the tightness ofnuts in handrails, chairs, door handles, etc.

(fundet på internettet af Dorte Steiness)
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Mø lleåens Blå Bånd
Endnu engang blev der traditionen tro afholdt kajakløb på Mølleåen, med stor deltagelse fra DSRs
mange kajakroere. Der var i år tre forskellige distancer, med hver sit startsted.
3 km med start ved Frederiksdal.
8 km med start ved Furesøbad.
J4 km med start ved Vejle Sø.
Følgende resultater er særlig nævneværdige:
Dame Senior Kl tur (Skm)
Signe Husted på en 9.plads med tiden 0:56: ll.
Dame Senior K2 tur (Skm)
Tina VoerlMarianne Pedersen på en S.plads med tiden 0:49:34.
Dame Junior/36+/43+ k2 tur (Skru)
Vibeke Jansen/Winnie Werborg på en l.plads med tiden 0:46:49.
Herre senior kJ tur (14km)
Christian Hjort l,orent:7.en på en 2. plads med tiden l: 15:31.
Herre Senior k2 tur 43+ (l4kru)
John Jepsen/Leif Werborg på en I.plads med tiden 1:07: 15.
Mix Senior k2 tur (14km)
Eva Brøndurnll ,ars Kristensen på en 2. plads med tiden 1: II :29.
Mix Senior k2 lur 36+ (14km)
Michael Jørgensen/Majbritt Jensen på en 2.plads med tiden I: 16: 12.
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Klubmesterskaber 2000
Året, klubmesterskaber blev afholdt på en regnfuld mandag (d. 3. 10.), men alligevel havde dog en
håndfuld medlemmer fundet ned til kajen foran Svanemølleværket for at følge årets konkurrencer
om klubmesterskaberne i de forskellige kla'>Ser. Resultaterne afkonkurrenceme kan ses herunder.
Det forlyder, at bestyrelsen overvejer at afholde klubmesterskabeme på et tidligere tidspunkt af
sæsonen for dels at ru flere til at deltage, dels at fa mere tilskuermæssig opbakning til konkurrencen. Det må vist siges være en god ide.
Klubmestre år 2000 blev:
4-åres inrigger, damer:
Birgit Hardtmann
Anette Kjær
Anja Hardtmann
Kristina Aagaard-Jensen
Styrmand: Ulrik Hvidt
2-åres inrigger, damer:
Karen Jensen
Kirsten .Tepsen
Styrmand: Jeppe Kollat Jensen

2-åres inrigger, herrer:
Jeppe Kollat Jensen
Leo Horsted
Styrmand : Karen Jensen

4-åres inrigger, lodtrækningsløb:
Karen Jensen
Rasmus Fogh-Petersen
Jaek Ekman
Vahan Ter-Verdanyan
Styrmand : Henrik Andersen

Singlesculler, herrer:
Jacob Thesander

Toerkajak, damer:
Winnie Werborg
Vibeke lansen

Toerkajak, herrer:
Christian Røen
Vahan Ter-Verdanyan
(vindere uden kamp)

f--- - -- - . - -

Toerkajak, mix:
Vibeke lansen
Vahan Ter- Verdanyan
(vindere uden kamp)

- - --

I

4-åres inrigger, herrer:
Vahan Ter-Verdanyan
Jens Chr. Pømeki
Jack Ekman
I I-Ians Juul Andersen
Styrmand: Karen Jensen

I
I

Singlesculler, damer:
Ingen tilmeldt

I--

- - -_

...

Enerkajak, damer:
Vibeke lansen (vinder uden kamp)
Enerkajak, herrer:
Vahan Ter-Verdanyan (vinder uden kamp)

- --

Om aftenen var der præmieoverrækkelse - dog uden præmier, for T-shirtene var ikke nået rettidigt
frem, så de kunne kun symbolsk overrækkes.
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Glade klubmestre i 4-åres inrigger for dnmer: Birgit Hardtmann, Anelle Kjær, Anja Hardtmann.
Kristina Aagaard-Jensen og styrmand Ulrik Hvidt

Også glade mestre i lodtrækningsløbet i 4-åres inrigger: Rasmus Fogh-Petersen, Jack Ekman,
Vahan Ter-Verdnnyan, Karen Jensen og slyrmand Henrik Andersen

Orienteringslø b 2000
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

05. I I
12.1 I
25.11
26.11
17.12

Klubmesterskab
Jættemil
Gåsehusløb
O-sek. 60 år
Julekispus

Ravnsholt
TisviJde Hegn
Ravnsholt

Lillerød
OK 73

*** DSR ***

Ravnsholt

*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
hit)) :llhorneO. ine!. te le. dlJrcl~usellldsr/osek. htm
eller via www.dsr-online.dk

Tilmelding:
Gåsehusløb:

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

Øvrige løb*:

Johan Frydendahl

tlf 38 1762 52

(arb.)

Engbakken 27
2830 Virum

45858605

(priv)
*(14 dage før)

I
I

~~e~~~i~I:~:i~ t~~!~~e~:

bladet@dsr-online.dk

i
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan
I sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes
som vedhæftede filer til e-rnails og ikke som tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg
ikke torsynes med sidehoved og -fødder, da de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: fredag d. 10. november 2000
Redaktion:

Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N ,
tlf 3S 82 14 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen

Tryk: Offseta, 110rslWlde
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Oplag: 1250 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 Il

ø

Formand:
Henning Rasmussen
Normasvej 14
2000 Frederiksberg
'Il 3646 47 67
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engba kken 27
2830 Virum
'Il 45 85 86 05
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2. tv.
2100 København ø
'Il 392748 82
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaproningschef:
Søren Aasmul
Borgm. Schneiders Vej 60
2840 Holte
'Il 45 41 42 80
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

Instruktionsrocbef:
Morten Runge Poulsen
Borthigsgade 13, l.
2100 København ø
'Il 39 27 1050
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsrocbef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
'Il 38 19 89 31
e-mail: motion@dsr-online.dk

Langtursrocbef:
Jens Reimer
Gammeltoftsgade 6
1355 København K
'Il 33 91 8997
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, sl.tv.
2100 København ø
'Il 35 4340 41
e-mail : kajak@dsr-online.dk

Motiort+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7.5. tv.
2100 København ø
tf 35 42 8456
e-mail: plus@dsr-online.dk

Husrorvalter:
Mogens Haut
Stralldvænget 55
2100 København ø
tf 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køgemester:
Susanne Agersnap
H. C. ørstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
'Il 35 36 88 05
e-mail: koegemester@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Lars Haut
Frederikshave 28, st.th.
3400 Hillerød
tf 48 26 2544
e-mail: materiel@
dsr·online.dk

Kontingentkasserer:

Kun skriftlige henvendelser:
DSR. Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan2S@get2net.dk

ORlENTERINGSS EKTIONEN:
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
'Il 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. 1. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
'Il 38 28 48 71

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
'Il 45 858605
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Årets klubmestersknber aftwldies d. 3. 10.
Blandi vinderne var Jeppe Kollat Jensen og Karen Jensen, der udgjorde 2/3
af holdet i 2-åres inrigger jor herrer (tredjemand var Leo Hors/ed).
Læs mere om klubmestersknberne i bladet
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