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På DSR 's generalforsamling d J 7. november blev Flemming Borg Jensen tildelt
hædersbevisningen "Alligatoren "for sin indsats for klub/ivet.
Han hlevendvidere indvalgt i bestyrelsen som ny materielforvalter
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INDMELDELSE: sker ved at udfYlde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i bådhalJen. Indbetalingen dækker de 3 første mi'meders 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 2024 år betaler 320 kr. pr. kvartal, idet første kvartaJs kontingent dog er 480 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fTa II I, 1/4, 1/7 og 1/1 Oog skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjab>tig kr. 3,00 til DSR's girokonto
nr. 500 34 66 samt ved at anfure "udmeldelse" , navn og adresse på den del af girokortet, som posthLL~et 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 d isse.
O BS! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANC E: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DS R's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion
vil først finde stcd 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

[ Akti~itetsk:
- - -~ --- - _.

Dato

Begiven hed

Uge 6

KluD-skiferie i Alpe d'Huez

14. februar

Foredrag vlBent Jensen (motionsudvalget)

16. februa r

Vinsmagningsaften

3. marts

Klubmesterskaber i ergometerroning

3. marts

Blåt øje

19. marts

Introduktionsaften

25. marts

Standerbejsning

23. april

Introduktionsaften

5. maj

Intro-fest

] 6. juni

Fødselsdagsfest

27. august

KJubkaproning

l. september

Kanindåb

3. september

SvanemøUematcb

22. september

DM i roning, Maribo

29. september

Høstfest

28. oktober

Standerstrygning

23. november

Generalforsamling

8. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
På bestyrel.sesmødet d. 5. december blev ng. personer efter vanlig praksis indsuppleret i bestyrelsen: Susanne Agersnap, køgemester og Lars T. Kristensen, motion+rochef.
Da et antal IT-kyndige medlemmer har meldt sig som interesserede, er der nu nedsat et IT-udvalg,
der dels skal få roprotokollen til at fungere mere pålideligt i den kommende sæson end den gjorde i
2000, og dels ajourføre og forbedre klubbens hjemmeside.
Som det kan ses af en annonce andetsteds i bladet kan der dog godt bruges yderligere assistance til
udvalget, idet udvalget i forbindelse med arbejdet på roprotokollen mangler en person, der har forstand på programmet VisuaJ Basic.

~u 10010 VÆGltØS
Styrmandslauget indbyder til intergalaktisk Blåt øje Rumrejse med kosmisk
Inflight-menu bestående af :
Solid Fuel Cement
&
Asteroide Kanonkugler
Spaceflight nr. 200 10303 afgår fra Cape DSR
den 3. marts år 200 l Lift-off kJ. 19:00
Mission Briefing: se kommende opslag i Mission Control [Cape Slyngelstue)
Live Long and Prosper!

Spansk vinsmagning !
Vi gentager succesen fra sidste år - dog holder vi os denne gang
til et område, nemlig Spanien.
Vi skal smage forskellige hvid- og rødvine samt en enkel Cava
(spansk champagne). Der vil under indtagelsen blive serveret
spanske retter og delikatesser svarende til et let måltid.

Vinsmagningen finder sted den 16. februar kl. 19.00
Prisen for deltagelse er kr. 100,- pr. stk., og der er plads til maks.
60 personer. Så skynd dig at købe billet i baren, hvis du skal med
til endnu et brag af en vinsmagning.
Efter vinsmagningen vil der være fredagsbar med gode drinks og god musik. Spontane flemenco...
opvisninger er naturligvis velkonme.

Hilsen vinøserne
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Hvordan bliver man vinder?
Bent Jensen - træner for letvægtsguldfireren og kåret som verdens bedste træner i 1998 besøger DSR onsdag d. 14. februar kJ. 20.00.
Her vil Bent give sit bud på, hvad der skal til for at blive en vinder.
Vi vil blandt andel komme ind på:
•
•
•
•
•
•

Hvad man skal. have i sig
Hvad man skal ofre
Hvad man kan få ud af det
Hvordan man træner
Hvordan man sætter sig op til et løb
Hvordan man kommer igen

Der bliver mulighed for at stille spørgsmåltmdervejs,
Arrangementet henvender sig til alle roere - motionsroere såvel som kaproere eller klubmedlemmer med kaproningsambitioner.
Arrangementet forventes at vare et par timer inklusiv en pause midtvejs,
Pris ror arrangement inklusiv kaffe og kage: 20 kr,
Billetter købes i baren fra torsdag d. 1, februar!

Klubmesterskab i ergometer
Så er det ergometertid igen. Den 17. marts kl. 12 atholdes de årlige ergometer-klubmesterskaber
i DSRs trænings lokale,
Kom og fa dig en sveder i en eller flere af følgende løbsklasser:

-Åben herreklasse: distance 1000m
-Åben dameklasse: distance 1000m
-Holdkonkurrence lodtrækningsløb : distance 4 x SOOm

Og som noget nyt:
Denne

kla~se

-Begynderklasse: distance 1000m
er for alle der ikke har deltaget i en kaproning (af en hvilken som helst slags) før.

OBS' Løbene afholdes ikke nødvendigvis i samme ræklæjølge som skrevet her!
Deltagerne vi I blive seedet efter deres vægt. Tilmelding foregår på opslagstavlen i træningslokalet.

Vel mødt
Motion + og kaproningsajdelingen

Kajaknyheder --- Kajaknyheder
Til alle aktive kajakinstruktører og hjælpeinstruktører:
Først og fremmest tak for din ind~ats som instruktør / hjælpeinstruktør i 2000.
Vi skal allerede nu til at planlægge forløbet for 200 l, herunder fordeling af instruktørvagteme.
Kajakudvalget har derfor fomøjelsen af at indhyde dig ti I middag og bowlingaften kJ. 18.45
d. 22.02.200 l i Valby Big Bowl.
TilmeJdingJiste til aftenen hænger på kajakopJagstavlen frem til 20.02.0 I.
Kan du ikke komme, men vil alligevel tegne dig for nogle vagter i 2001, kan du blot skrive dig på
vagtskemaet., der ophænges d. 01.03.0 l.
Vi glæder os lil al se dig.

Kajakudvalget

Kajakinstruktør-uddannelse i Skovshoved ultimo april/primo maj
Ønsker du at forbedre og udvikle din egen kajakroning samt give en hjælpende hånd til årets kajakinstruktion, kan du via oplagstavlen tilmelde dig kajakinstruktørkursus. Eneste kraver, al du kan
hjælpe-instruere minimum 6 gange i løbet afsæsonen. Man forventes kun at fungere som hjælpeinstruktør første sæson.
Tilmeldingslisten vil blive opslåel d. 02,02.0 I, på hvilket tidspunkt vi også kender de endelige kursusdatoer og -steder.

Med venlig hilsen Kajakudva!get
Kajakudvalget indkalder til kajakvedligeholdelsesdag d. 18.03,2001 kI.l 1-15,00.
Vi byder på frokost til alle fremmødte. Mere info på opslagstavlen.

Med venlig hilsen Kajakudvalget

~~~:~,,:::,:::t~::"" , ,dlæg om ~tyrel~", fo~l,g til

moo,m,,,ti"g ,r "SR',

love. Forhåbenllig kommer der andre indlæg og kommentarer fra medlemmerne, så der bliver en
debat i bladet. Bestyrelsen vil svare på indlæggene i et nummer af bladet før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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Kaj akinstruktion i 200]
Hvis du overvejer ål starte på kajakinstruktionen i 200 l, så se her'
Hvis du ønsker kajakinstruktion, så skal du holde dig orienteret om, hvad der står på kajakopslagstavlen i Slyngelsruen. Der ophænges tilmeldings! ister og detaljer om datoer m.m.
Proceduren er generelt som følger:
• Den l. februar ophænges tilmeldingsjister til kajakinstruktion. Hvis du er interesseret, skal
du skrive dig på med navn og medlemsnununer. Listen nedtages d. 28.02.200 l.
• Den l. marts ophænges en liste med navne på de 20 medlenuner ('pingviner'), der er plads
til på årets instruktion. Pingvin-pladserne fordeles efter medlemsnununer, (du skal nok have
mindst l års anciennitet). Der gives plads til 10 aspiranter på ventelisten, som kan være heldige at la instruktion, hvis der er frafald blandt de udvalgte pingviner.
• Kajakinstruktionen indledes med den årlige kajakteori-aften den 26.04.2001. Der er obligatorisk fremmøde for alle (inkl. venteliste aspiranterne) for at konune i betragtning til årets instruktion. På denne aften vil du kunne vælge en af to datoer for introkurset samt komme med
forslag til din første starldato
• Forinden skal du have deltaget j DSR's teoretisk styrmandskursus
• Lørdage d. 05 og 19 maj afholdes obligatorisk introkursus på 3-5 timer med 10 pingviner på
hvert kursus. Der er obligatorisk fremmøde en af de to datoer for at konune på instruktionen.
• Det først hold pingviner starter d. 08 maj på den almindelige instruktion, der foregår alle
torsdage kJ. 17.30 og søndage kl. 13.00, indtil instruktionssæson afslutning d. 05 august. Du
skal regne med at konune næsten hver eneste undervisningsgang for at kunne nå at fuldføre
kajakforløbet d.v.s. regne med mindst ca. 12 gange på vandet. før du har nok rutine til at få
ti Idelt kajakret.
Supplering fra ventelisten
På den ene side er der mange, der ønsker at ru kaj akinstrukti on. På den anden side råder vi kun
over et begrænset antal aktive instruktører. Det betyder, al dcr ventetid på kajakinstruktion. Det
er kajakudvalgets mål at nedbringe ventetiden. Dette forudsætter, at du virkelig er interesseret i
at lære at ro kajak, hvis du skriver dig på tilmeldingslisten. Hvis det under forløbet viser sig, at
du ikke har tid til at komme regelmæssigt til instruktionen, vil din instruktionsplads blive givet
til en afmedlenunerne på ventelisten, fordi du ellers forhindrer andre interesserede i at få kajakret.
Hvis du er frigivet kajakroer tra en anden klub, så kan du la overført din kajakret på følgende måde
• Deltag i teoretisk styrmandskursus i DSR.
• Kontakt en afkajakinstruktøreme, og gør opmærksom på, at
du ønsker at fa overført d in
kajakret.
• Laven aftale med en kajakinstruktør om at ro en tur. Vær
forberedt på at demonstrere entring af kajak. Hvis alt går vel,
så rar du overfØrt din kajakret.

Med venlig hilsen / Kajakudva/get
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Sidste nyt fra Tøjudvalget!
I forhindeise med fornyelsen af tøj kollektionen mangler vi nu kun den nye T-shirt i at alt er på lager. Den nye flcecetrøje og de nye sved trøjer i kl ubfarver og med logo er klar til de af jer som skal
på skiferie, hvor de sikkert vil gøre stor lykke både på pisterne og lil alter-ski .
Vi har også modtaget et begrænset antal rodragter til herrer i str. medium. Disse sælges grundet en
fabrikationsfejl i logoet (det er hvidt og broderet) til en særlig fordelagtig pris kr. 300,-. Grundet
fejlen må de kun bruges til træning og IKKE til konkurrence.
Sidst, men ikke mindst, skal vi erindre om, at repræsentanter fra tøjudvalget den 2. tirsdag i hver
måned kJ. 20:00 holder tøjsalg i kluhben. Her er der mulighed
for at prøve og købe både ovennævnte nyheder, samt resten af
kollektionen. Der er endvidere stadig mulighed for at gøre et
kup blandt de udgåede modeller.
God Træning & Atter-ski.
Tøjudvalget

Kammerater!
Kan det virkelig være rigtigt at vores lille velgørenhedsprojekt med DSR-kalenderen
skal gå med underskud? Det synes jeg vil være utroligt trist. Lntet mindre.
Lad mig lige, i fald nogen ikke har hørt om det, eller helt forstået det, fortælle Iidt om bags'Tllnden.
Kalenderen, som er lavet af undertegnede, samt Birgitte Røddik, er vores helt eget initiativ, og således ikke noget vi er blevet opfordret til at lave afbestyrelsen (de har til gengæld været så søde at
tro på vores ide og foreløbig stå for omkostningerne). Der er absolut ingen der skal tjene på salget,
altså ud over os allesammen, forhåbentlig - idet alt overskud, når alle omkostninger er dækket ind,
vil g'd til det vi har valgt at kalde "klubbens forskønnelse".
Kun fantasien sætter grænser, og behovene er mangefolde:
Havemøbler, grill redskaber, smukke stauder, facadebelysning., udhængsskabe, flere cyke lstativer,
havenisser eller blondegardiner.
Og., spøg til side, der er faktisk brug for enhver økonomisk håndsrækning.
At vi har lavet en kalender, skyldes at vi er henholdsvis fotograf og grafiker - det er noget vi har
kurmet li' at lave -men produktet i sig selv er egentlig ikke så væsentligt. Det kunne såmænd li ge
så godt have været juledekorationer eller amerikansk lotteri
(og så synes vi da egentlig, at kalenderen er lidt federe) - men vi valgte altså at gøre det på en milde, som kurme generere noget overskud. Til glæde for os allesammen .
All~å regner jeg bestemt med, at trods alt nogen af de to hundrede af mine klubkammemter. der
kommer jævnligt og slider på det hårdtprøvede klubhus, vil støtte vores initi ati v. Det er endda engagement af den nemme slags: man skal ikke foretage sig andet end at fi ske hundrede kroner op
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ad lommen, og man får ovenikøhet en pæn kalender med hjem. Hvor svært er det?
Køb den når haren er åben, eller ring og fil lagt en til side. Vi sender dem også gerne til medlemmer, som ikke har mulighed for selv at møde op.

Tinn Taul (26700747)

Opråb
l materiel udvalget har vi gennem et stykke tid leget med tanken om at lave en historisk log over
vores både til DSR's hjemmeside.
Ilvor mange ved for eksempel, hvor ganunel Dan og Gudmund er? Og hvorfor er der en båd, der
hedder Olsen?
Det er planen, at denne log vil indeholde information om den enkelte båd, hvor mange gange var
den givne båd været på vandet gennem de 5-10 år ,og hvor mange k.i lometer blev der roet i den.
Desuden vil loggen fortælle, hvornår båden blev bygget og på hvilket værft, hvem er gudfar/gudmor til båden og denne persons baggrund i klubben.
Planen er også., at loggen vil indeholde information om, hvor de givne både har været på langtur
uden for Danmarks grænser, men kun officielle DSR og DFfR langture, som f.eks. Kefalonia-turen
og Marstrand-turene i år.
Hvilke både, der har vundet DM og med hvilken besætning.
Videre vil loggen indeholde information, der er relateret til materieludvalg, hvornår en given båd
sidste gang fik den store "tur", hvilke både har speciel lak osv.
Og selvfølgelig skal der også være et billede afalle både.
Til at fremskaffe disse informationer har jeg brug for DIN HJÆLP, har du eksempelvis kendskab
til, hvem der døbte Elektra i 1957, ved at Hroar vandt DM i langdistance roning i 1973 med en
given besætning, har et godt bi Ilede af en Ydun på kanaltur, eller ved, at PR var med på langtur ti I
Ægypten i 19xx ? Så vil jeg meget gerne høre fra dig, ogjeg vil hellere have informationerne to
gange end slet ikke.
Billederne skal forsynes med navn, medlemsnummer, og historien bag billedet skal vedlægges.
Alle billeder vil selvfølgelig blive returneret til relte ejermand mIk. Menjeg modtager dern også
gerne på digital form.
Derfor skriv til mig hvis DU kender lidt af vores klubs historie på email, hrev eller giv informationerne til en fra materieludvalget en aften du er i klubben.

På forhånd tak for hjælpen.

Thomas UngsIrup Olsen
Schleppegrellsgade 2, lsallh 22()() Kbh N
TLF 3534773() - Email. TUO@BWSCDK

PS. svarene på spørgsmålene kan du finde på vores hjemmeside i løbet af foråret, hvis du ikke kender dem i forvejen.
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"Foruden Susanne, Birgitte og Hanne - og Tove og
Anne - og Molly og Lis" ..... .. .
DSRs kvi ndelige roere har faet en ny vinteraktiv itet at gå op i:
Vi nter-Otter Grand Pri x
Teh1. Melie Bacher
Indrømmet l Jeg har undret mig i denne sæson. Som en særdeles skarp og iagttagende ohservant ved
samtlige danske regattaer harjeg måttet konstatere, at mine kvindelige klubkammerater slet ikke
har været med på det nationale plan. r hvert fald har deltagerne kunnet tælles på mindre end en
hånd l
Ikke engang IJH1{s nye sueeestiltag, Wer (irand Prix, havde kvindelige deltagere med fra DSR., der
jo er landets største roklub. I-kller ikke nahoen, Roforeningen KVIK, kunne stable en dameotter på
benene. Besynderligt l
Fn sommeraften lod jeg frustrationerne rende frit, da vi læssede både afi Strandvænget. Denne
gang gik det ud over Anders Møller, der tidligere har roet kaproning i det t~' n ske. - Og tænk engang, han var lige så ITustreret, somjeg. Jeg havde fundet en lidelsesfælle l - En sjæleveniii
Anders kunne slet ikke forstå, hvorfor aktiviteten Ira DSRs side var så ringe, når man så på deltagelsen ved danske regattaer. For ham har DSR altid stået for noget stort og unikt. Et sted, der virkede attraktivt på en roer frd provinsen, der flyttede til København.
Samtidig torstod han heller ikke holdningen i kaproningsalu.elingen . For ham så det mere ud som
om, at de tidligere kaproere drog ud til Bagsværd, lånte klubhens materiel et par gange om ugen og hyggede sig gevaldigt med det. Men deltagelse i kaproninger hlev det alL<;å aldrig til.
Anders ogjeg var helt enige om, at det da i hvert tald ikke kunne virke særligt motiverende på nye
kaproere. Samtidig kunne vi jo ogsi\ se, at DSRs kaproningsafdeling ganske langsomt, men sikkert,
skrumpede ind.
Og hvis det fortsætter på den måde, så vil DSRjo ikke have nye kaproere pa spring, når de gamle
holder or.
Alle ved, at DSRs grundholdning er den , at der til hver en tid skal være roere på alle nivl!<luer, der
dyrker aktiv kaproning og at DSR altid hør være repræsenteret ved VM & OL. Ergo måtte der fY"res noget. N Ul
- Det bør være sildan, at vi mindst har en damegmppe til stim i næste års Otter Grand Prix. Det
med træner og håde, skal jeg nok linde Irem til , pointerede jeg kæphøjt overfor Anders.
- Jeg tror fakti sk allerede, at jeg kan melde ud at jeg kender nogle stykker, der gerne vil være med så 'det finderjeg lige ud af, svarede han.
Vi gav nænll est hinanden hiinds lag på, at dd skulle blive en realitet.
Der gik ikke G0rten dage - så ringede teleIonen. - Hej, det er Anders. - Jeg har IJorten roere til projektet. Hvad gør vi nu')
- Det lyder da godt, gispede jeg og tænkte: - Skal det virkelig gi! sA hurtigt? Som sagt - sii g jorti
IO

En aftenstund mødte 6 kvindelige roere op ude på Bagsværd Rostadion - og så gik vi i gang.
Siden blev det til et par roture mere og de ihærdige nye roere fandt hurtigt ud af, at det, der ser så
ufatteligt let ud , når OL i roning toner over skærmen, ikke bare sådan lige er så let endda. Til gengæld lærte de en masse om teknik og prøvede for første gang at mærke, hvordan en spinkel outrigger kan "gå stærkt", når man PM det der med teknikken til at gå op i en højere enhed.
Banen var kridtet op. Træningen blev lagt i mere faste rammer. Efter to ugers vintertræning i ergometrene i klubben, skulle det første slag slås. Uden overhovedet at vide noget om, hvordan formen
og teknikken lå i forhold til andre, stillede de op i første afdeling afvintertllrneringen i ergometer.
Et hold på otte roere skulle på et ergometer hver ro 500 meter to gange. Pigerne gik til den med
ildhu og til alles store overraskelse, ikke mindst deres egen, opnåede DSRs "nye" kaproere en flot
3. plads ud af22 hold. En bemærkelsesværdig placering, idet holdet blandt andet slog Sorø Roklubs ellers så suveræne damehold, der hele sommeren har vundet de fleste af løbene i 8 Grand
Prix.
Det har nu givet så meget blod på tanden, at holdet går efter en topplacering ved næste runde, der
finder sted den første lørdag i december.
Meningen er, at de kvindelige roere skal følge turneringen gennem vinteren, ro med i de individuelle konkurrencer ved DM i Kerteminde til februar - og stille og roligt rykke aktiviteterne ud på
Rostadion til fordret.
Træningen foregår fa~t hver tirsdag og torsdag mens man lørdag eller søndag, alt efter om vejr og
vind pa~ser ind i roernes kram, ror dobbelt-firer og otter på Bagsværd Sø.
Målet er at deltage i sommerens grandprix-turnering og måske vil nogle aCkvinderne videre og
prøve kaproning på et højere plan
Der er plads til t1ere. Så hvis man har lyst til ergometertræning i faste ranuner og siden vil forsøge
sig med national kaproning til sommer, er man meget velkommen til at være med. Samtidig giver
det sig selv, at man som deltager vil fa mere styr på den tekniske side af sagen med hensyn til at ro
- og så er det en ganske anderledes og spændende fornemmelse at være en del af et kaproningshold, der ror med i en turnering, hvor det hverken er elitepræget - eller for landsholdsroere. Alle
kan være med - også dem, der dårligt har prøvet at sidde i en båd endnu.
Men som krav for at være med på holdet, forventes det, al man minimum træner 3 gange om ugen.
Har nogle af klubbens kvindelige medlemmer faet blod på tanden og vil forsøge sig på et hold fuld
af entusiaster, kan man enten møde omklædt ved ergometrene i DSR, tirsdage klokken 19.30 - eller
ringe tillTæneme: Wilma Krumme: 35R54585 og Mette Baeher: 44445557 el. mobil: 23709965.
J skrivende stund er afviklet 3 nmder af vinterens Olier-Grand Prix i ergometerroning Et af
DSR 's herrehold ligger i spidsen af den åbne herrerække. og også i de øvrige klasser ligger DSRhold blandt de bedste. Så det bliver spændende at følge de næste runder' De foreløbige resultater
kan ses på DFjR 's Iljemmeside påå adressen www.roningdk
Red

Visual Basic-kyndig søges til IT-udvalget
Klubben har nu nedsat et IT-udvalg, der skal se på hjemmesiden og roprotokollen.
I den forbindelse søges en person, der har viden om programmet Visual Ba~ie. Kender du dette
program og har du lyst til at hjælpe IT-udvalget med roprotokollen, så henvend dig til klubsekretær
_porth~ .!3artels på tif39 27.i~~c~~-mai~ dsr@dsr-onlinc.dk. _
II

Referat af generalforsamling
År 2000, den 17. november kl. 20.00, afholdtes ordinær generalforsamling i DSR.

FornJ3nden, Henning Rasmussen, udtalte mindeord om Dronning Ingrid. Han omtalte den nære
tilknytning, Dronning Ingrid havde haft til klubben, ikke mindst i sin periode som kronprinsesse,
hvor både hun og kronprins Frederik ofte besøgte klubben og udøvede aktiviteter der.
Forsamlingen rejste sig og mindedes dronningen.
Henning Rasmussen bød derefter velkommen til generalforsamlingen.
Til dirigent valgtes advokat Dan Nielsen og til sekretær valgtes advokat Niels W. Fredsted.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovenes
og 9, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

~
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l. Aflæggelse af beretning.
Formanden henviste til beretningerne fTa ham selv og fra klubbens rochefer, hvilke beretninger var
bragt i klubbladet.
Formanden supplerede med enkelte bemærkninger, hvorunder han omtalte den øgede fiivillige indsats iTa medlemmernes side. Klubben havde i det forløbne år haft en stram økonomi. En så stor
klub som DSR med høj aktivitet ville altid være dyr i drift. Som det senere ville fremgå, ville bestyrelsen foreslå en kontingentforhøjelse. En bedre økonomi var endvidere afhængig af, at et endnu
større antal afmedlemmeme gjorde en frivillig indsats. Der havde været gjort en stor indsats fra
medlemmernes side ved bådkJargøring, ligesorn der havde været afholdt rengøringsweekends med
god opbakning. En forøgelse af medlemstallet med et par hundrede medlemmer til ca. 1200 ville
også kunne bidrage til en bedre økonomi.
Formanden omtalte det store arbejde, de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde udført i det forløbne
år. Han takkede såvel for den frivillige arbejdsindsats fra medlemmernes side, som for bestyrelsesmedlemmernes udmærkede indsats. En særlig tak rettede han til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer:
kaproningsehef Søren Aasmul, langtursroehef Jens Reimar og materielforvalteren Lars Haut.
De tre fik af formanden overrakt hver en gave.
Alligatoren blev uddelt til Flemming Borg Jensen. Morten Runge Poulsen motiverede uddelingen
med Flemming Borg Jensens store indsats for klublivet., herunder arrangementet med "bIat ~je" og
i det hele taget hans aktive indsal~ for livet på første salen.
Den afgående kaproning..<;ehef motiverede uddelingen af se jrsma<;ten til Morten Skov.
Henning Ra<;mussen omtalte de tolv år som formand for klubben. Da han overtog tormandsposten i
1988, havde den afgående formand, Stig Georg Rasmussen, ryddet grundigt op, sa han som nytiItrådt formand sammen med bestyrelsen havde et godt udgangspunkt at føre klubben videre på. Den
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meget store stigning i medlemstallet, der var sket i 90-eme i forhold til de to forudgående årtier
tilskrev han først og fremmest holdningsændringen i samfundet til det at udøve motion.
Formanden sluttede sine supplerende bemærkninger til den skriftlige beretning med endnu engang
af udtale en tak til de bestyrelser, han havde arbejdet sammen med i årenes løb, og for de enkelte
bestyrelsesmedlemmers store arbejdsindsats. En særlig tak rettede han til klubbens mangeårige
ka~serer, Johan Frydendahl. Han rettede en tak til bestyrelsen for Ree's Legat for det gode samarbejde igennem årene.
llenning Rasmussen ønskede den kommende formand held og lykke i sit arbejde.
'1'0 af klubbens tidligere formænd , Aage Bang og Niels W. Frcdsted, omtalte Henning Rasmussens

store arbejdsindsal<; og betydning for klubben, både i det daglige, men også udadtil i torhold til
DFfR ogDIF.
Dirigenten konstaterede, at formandens beretning var godkendt.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Ka%ereren, Johan Frydendahl, indledte med en kort gennemgang af de store forandringer og nyskabelser, der var sket i den tid, hvor Henning Rasmussen havde været formand. Hvert år siden
1990 var et område blevet istandsat, således renovering af køkkenet, verandaen, indgang og opgang, træningsrum, pigernes omklædningsrum m.v. Ved Henning Rasmussen tiltræden i 1988 havde klubben 464 aktive medlemmer. Medlemstallet toppede i 1995 med ca. 1200 medlemmer, og
var nu på ca. 1000 medlemmer.
I-Icnning Ra~mllssen hClvde stået i spidsen for genåbningen af bådeværftet i klubbens regi og der
var indført middagsservering 4 gange om ugen.

Henning Rasmussenjik på generalforsamlingen overrakt DSR 's hædersbevisning papirkniven
af kasserer Johan Frydendahl
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I forbindelse med strukturændringerne på rostadion havde Henning Rasmussen gjort en stor indsats. Johan FrydendahJ takkede ligeledes Henning Rasmussens hustru, Armelise.
Bestyrelsen havde besluttet at give den afgående formand klubbens fornemste hædersbevisning,
papirkniven med inskriptionen "fortjent".
Forsamlingen hyldede stående den afgående formand .
Johan Frydendahl gik herefter over til gennemgang af regnskabet. Medlemstallet var p.t. 1.028.
Regnskabsgermemgangen skete på instnlktiv måde ved hjælp af overheads og ledsagende kommentarer.
Efter gennemgang af regnskabet blev dagsordenen suspenderet for at give plads for klubbens modeller, der fremviste det nyeste inden for rodragter, overtræksløj og robukser med dobbelt bag.
Kassereren gennemgik heretter budgettet og oplyste, at bestyrelsen foreslog kontingentet hævet
med kr. 10,00 månedligt. Efter enkelte bemærkninger og forslag om forhøjelse, konstaterede dirigenten, at der var fremsat ændringsforslag fra salen, således at kontingentet skulle stige med kr.
20,00 månedligt.
Dirigenten satte forslaget ti I afstemning. Der var overvældende flertal for at kontingentet forhøjes
med kr. 20,00 månedligt, således at det fi-emover udgør årligt kr. 2.160,00.
Dirigenten konstaterede heretter, at regnskabet var godkendt, og at det årlige kontingent herefter
udgør kr. 2.160,00.
3 . Valg a f formand : Paul Bri.iniche Olsen blev nyvalgt.
4. Valg af ka~serer: Johan Frydendahl blev genvalgt.
5. Valg af sekretær: Dorte Bartels blev genvalgt.
6. Valg af materiel forvalter: Flemming Borg Jensen blev nyvalgt.
7. Valg afkaproningsehef: Rune Gartner blev nyvalgt.

8. Valg af instruktionsehef: Morten Runge Poulsen blev genvalgt.

9. Valgafmotionsroehef: Steen Knudsen blev genvalgt.

IO. Valg af langtursroehef: Lene Christensen blev nyvalgt.

I J Valg af kajakrochef: Peter Viuf Johansen blev genvalgt.
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12. Valg af hus forvalter: Mogens Haut blev genvalgt.

13. Valg aflo revisorer: Pa lle Rørsgaard og Carl-Helge Juull" ~Lcrsen bl ev genvalgt.

14. Valg af repræsentanter til D FfR: Bestyrelsen blev valgt.

15. Særlige torsl ag: Dirigenten konstaterede, at ingen forslag var indkommet.

Under dette punkt omtalte formanden be.~lyrelsens arbejde i det forløbne år med en lovrevis ion.
Udkastet var gengivet i klubbladet for november 2000. Formanden omk1Jte erlkelte af punkteme i
lovrevisionen. Bestyrelsen havde ikke tærlkt sig, at forslaget skulle drølles på denne general forsamling, men forslaget var tænkt som et oplæg til diskussion i det kommende år og en derpå mulig
egentlig drøftelse på næste års generalforsamling.

Dirigenten erklærede hercIter generalforsamlingen for afsluttet kJ. 22.45 .

Niels W. Freds/ed

Morten Skov. I. h, fik af koproninf!,schefSøren Aasmul ti/delt ·'sejrsmasten"
1\

Nytårsfesten
Længe så det ud til, al der ikke ville blive nytårsfest i DSR denne nytårsalten, som det ellers har
været tradition nu en årrække, men en gruppe initiativrige medlenuner fandt sammen, og et festarrangement blev stablet på benene. Der blev hurtigt udsolgt til nytårsmiddagen, så en del medlemmer måtte gå forgæves, men heldigvis var der mulighed for at komme senere og være med til at
skåle med klubkammeraterne kl. 24.
Som altid var det et festlig arrangement med god mad, masser af aktivitet på dansegulvet og hyggeligt samvær.
Det torlyder, at de sidste gæster forlod festen omkring kl. 7. om morgenen nytårsdag.
Det viste glimt tTa nytårsfesten er taget af en ukendt nytårsgæsL, der har benyttet et af de uddelte
engangskameraer. Flere billeder fra festen kan ses (og købes) i haren.

MOLTO BENE
Fredag den 12. januar havde motionsudvalget arrangeret tilmalten med den hjertevarme, italienske
tilm "II Postino". Stemningen var god med popcorn og vanter, og hele tre mexicanere havde forvildet sig ind i salen ...
Ellerfølgende stod det på fTedagsbar med italiensk inspirerede drinks, og hele arrangementet fortjener et "BRAVO".
Lad os tIl flere gode vinteraftener af den slags!

Marianne (red)
I

EFTERLYSNING
Til arrangementet fredag den 12. januar har jeg tabt et lille armbånd med skiftevis små guldlænker
og runde hvide per.ler. Hvis nogen har fundet deL, vil jeg blive vældig glad for at fl\ det tilbage. Du
kan aflevere det i redaktionens "bakke" for indkommende indlæg til bladet eller ringe til mig på tlf.
32 84 04 64. På forhånd tak.

Marianne Ben/zen

Om Herman Ree
De fleste klubmedlemmer har nok hørt navnet Hermann Ree eller om
Rees Legal. men ved måske ikke rigtig, hvem denne person var. For al
bibringe medlemmerne mere viden om Herman Ree har redaktionen gravet i arkiverne og/undet nogle artikler frem.
NedenSlående artikel er skrevet af Bjarne Engell i klubbladel for december 1988
På trappeafsatsen op til klubhusets første sal står to buster. Ajle ved, hvem
den ene [orestiller og hvorfor han star der. De tætTeste ved, hvorfor den anden: Herman Ree mindes på denne måde.
Nogle ved, at "det er noget med Ree's Legat". Men at Ree har gjort langt mere for DSR og Dansk
Rosport end at give sin formue, er mindre kendt, hvorfor hans indsats her skal resummeres:
Herman Ree blev medlem af Polyteknisk Roklub j begyndelsen af J 890 ' eme og var ivrig elitekaproer den næste halve snes år.
Formand for Polyteknisk Roklub J899-1900.
Fast eox. på mange afPR 's kaproningshold og i mange år en af klubbens fire amatørtrænere (klubben havde ca. 100 medlemmer).
Uegyndtc i 1908 at eksperimentere og udvikle materiel og i særdeleshed ro-teknikken, der på dette
tidspunkt stadig var præget af de gamle tunge både med faste sæder, som knap var gået af brug
endnu. Udviklede nye metoder, hvor hver detalje i åreføring, kropssving o.s.v. blev beskrevet og
begrundet.
Indledte i 1909 kontrol med kaproernes fonn ved hjælp af vægtkurver, lui n prøver, styrkeprøver,
udholdenhed og lungekapaeitet, hvilket var noget gartSke nyt dengang.
Igen formand for PR 1909-1914.
Indførte motordreven trænerbåd i 1911.
Medvirkede til sammenslutningen af Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub i 1917 og blev
straks fra begyndelsen æresmedlem af OSR.
Ved sammenslutningen var Polyteknisk Roklub landets største roklub, mens Akademisk Roklub,
grundlagt i 1867 og dermed 20 år ældre, "kun" var landets næststørste. Polyteknisk Roklub var
landets førende kaproning.'lklub.
Ree tog initiativ lil opførelsen aret nyt klubhus til DSR i Fiskerihavnen i 1918 (delvist finansieret
af ham selv). Endnu et nyt klubhus, nu ved Kalkbrænderihavnen, i 1921, ligeledes i høj grad finansieret af ham selv tillige med flere senere udvidelser, bl.a. Danmarks første robassin.
Donerede gennem de næste mange år jævnligt både til DSR, der var kraftigt i væk~l.
Fast medlem af kapronings udvalget.
Næstionnand i DSR i 1923.
Lønnede for egen regning OSRs professionelle træner Ird 1925 og tremover.
Tog i 1934 initiativ til forfatteIsen og udgivelsen af forløberen for den lille blå "Hvad enhver roer
bør vide" .
Købte det bådværft, der blev givet til OSR og fik navnet "OSRs Bådværft".
Da DSRs klubhus i 1936 brændte og klubben mistede bl.a. 40 både, deltog Herman Rre i planlæg17

Da DSRs klubhus i 1936 brændte og klubben mistede bl.a. 40 både, deltog Hennan Ree i planlægningen og ledelsen samt finansieringen af opførelsen og indkøbet af dels et midlertidigt klubh us,
dels en komplet ny båd park og sidst men ikke mindst et flunkende nyt klubhus. Dette blev indviet i
1939 og er i brug den dag i dag.
Hennan Ree døde den 25. april 1942 og efterlod sig dels "Ree'sLegat" og dels resten af sin formue som arv, direkte lil DSR.
Ree' s Legat har lige siden været en stor støtte for arbejdet i DSR. Endnu i dag støttes klubben med
et beløb svarende til de udgifter, vi har på kaproningsafdelingen.
En sådan indsats, teknisk, økonomisk og organisatorisk, for at forbedre roningen i almindelighed
og kaproningen i særdeleshed både for DSR og for Dansk Rospon, fortjener en mindebuste.

Som Gudmund Schack oplevede Hennan Ree
Skrevet a/Gudmund Schack., mangeårig/armand/ar DSR, i /946 i mindebagen om Herman Ree.
Første gang, jeg kom i berøring med ingeniør Ree, var, da jeg j 1922 gik i kaproningstræning i
DSR.
I årbogen for 1923 har klubbens daværende formand, Henning Koch, givet en skildring af, hvad
Ree på dette tidspunkt betød og havde betydet for dansk Studenterroning. Denne skildring er genoptrykt andetsted i dette Mindeskrift, ogjeg skal derfor indskrænke mig til i det følgende at fortælle
lidt om Ree' s indsats for Danske Studenters Roklub i årene fra 1923.
Der er mange, der i disse år har ydet en stor indsats for DSR., og Ingeniør Ree ville, med den beskedenhed, der var et særkende for ham, utvivlsomt aldrig selv ønske sig placeret i fØrste række.
Men for retfærdighedens skyld er jeg nødt til at sige her, at han stod forrest blandt dansk studenterronings mange gode støtter, og at det uden hans råd og bistand aldrig havde været muligt at føre
DSR frem til at stå som en af de største - muligvis den største - blandt Europas roklubber.
Jeg har allerede nævnt Ingeniør Ree's store beskedenhed, der fik ham til aldrig at træde ITem i forgrunden. Han kunne måske også virke lidt utilnænnelig, når man trafham første gang, men lærte
man ham at kende, gik. det hurtigt op for een, at en bedre ven kunne studenterroningen ikke finde.
l-lan var inde i alt og tænk.'te på alt vedrørende klubben. Han vidste nøjagtigt. hvad vi havde af materiel, hvad vi trængte til, på hvilke områder vore forhold trængte til forandring og forbedring. Over
alt dette glemte han dog ikke menneskene, glemte ikke dem, der skulle bruge klubbens hus og både
- studenterne.
Dajeg i 1925 blev valgt til kasserer i klubben , kom Ree til mig og bad mig aldrig undlade at optage
nogen student i klubben, fordi han ikke havde råd til at være med. Det er de økonomisk vanskeligst
stillede, der har størst brug for det klubben og idrætten kan byde dem, var hans ræsonnement.
Men han ville ikke, at klubben derfor skulle miste nogen og år igennem betalte han, uden at nogen
vidste det, kontingent for mange ubemidlede studenter.
Ogjeg havde ikke varetaget kassererhvervet i mange år, fØr jeg fik indblik i, hvor meget Ree betød
for klubben. Han kom altid i stilhed, ville ingen tak have, så helst, at ingen vidste, det var harn, de
store gaver kom fra. Men det var umuligt at holde det skjult; ethvert medlem, der tænkte sig lidt
om, gjorde sig hurtigt klart, at der måtte være en eller anden "skjult kraft" bag de store ting, der
skete i DSR
Dansk Studenterroning var blevet hovedindholdet i Ree ' s tilværelse. Vi mærkede det gang på gang.
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På alle områder indenfor klubben gjorde han sin indsats, selvom det var og blev kaproerne, der var
hans hjertebørn. Efterhånden var det da heller ikke muligt at undg~ at det sivede ud blandt medlemmerne, at det var Ree, der var klubbens store ·'julemand". Men stadig holdt han sig beskedent
til bage, ville ingen tak eller hyldest modtage, men kunne dog ikke undgå, at medlemmerne ved
gi ven lej lighed hyldede ham og bragte ham deres tak. Men jeg er også sikker på, at denne tak hver
gang bragte ham virkelig dyb glæde.
Nu, da ingeniør Ree er borte, kan jeg roligt løfte tæppet for de gaver, han selv ønskede bevaret som
en hemmelighed - ogjeg gør det med god samvittighed, fordi jeg synes, at alle DSRs medlemmer
bør vide, hvilken indsats denne stille og ensomme mand gjorde for dem gennem mange år ..
l 1927 døbte vi ved standerhejsningen 12 nye både. De fleste af dem var en gave fra Ree. Det var
også ham, der gjorde det muligt for os dette år at engagere en profCssionei træner. Aret efter, 1928,
foreslog han at DSR skulle engagere en udenlandsk træner. Det gjorde vi også., og W illie Hoppe
kom hertil og tog sig af vore kaproere. Hvordan vi fik råd til det ') Ja tænk. det fandt Ree også ud
af. I 1930 torærede han klubben en otter og en firer, og igen kom en udenlandsk træner, som vi
ikke mærkede kostede noget.
Men Ree havde selvfølgelig en bagtanke med disse " træner"- gaver. DS\{ skulle fØres frem til topkl assen på kaproningsbanerne. Og kaproerne gav han1 den bedste tak, han kunne tao De vandt sejr
e fter sejr. I 1931 vandt vi for første gang i klubbens historie 25 sejre. Da vi havde vundet nr. 24, var
der kun KVIKmatcherne tilbage i sæsonen, og dajeg i glæde over sejren blev lidt overmodig, trak
Ree - skeptisk som altid - lidt på smilebåndet ad min optimisme. Så brast det ud afmig: --- Skal vi
vædde på, at vi lar sejr nr. 25 også ~ Vi væddede. Hvis vi nåede de 25 sejre, skulle Ree give en
frokost ti I 25 personer, hvis ikke skulle jeg betale.
Nå, vi vandt den 25. sejr, og Ree skulle altså betale frokosten . Men der blev ingen frokost, nej, der
blev en middag i national- Scala --- en middag til hvilken Ree samlede, ikke blot alle årets kaproere, men også en kreds af de gamle kaproere, der ikke mere selv sad ved årerne, men som stadig
havde holdt sig i kontakt med klubben. Det blev en strålende aften, og den lagde grundlaget for den
tradition, som de årlige " Kaproerfester" derefter blev til.

Herman Rees buste I DSR 's hall
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l 1932 var vi i hekneb. Det blev for småt med pladscn i bådehuset på Kalkbrænderihavnen. Vi
spekulerede og spekulerede på en løsning. Men så kom den af sig selv. Ree kom med planer for en
udvidelse, vi accepterede de, og så ordnede han resten. Sådan gik det til.
Aret efter, 1933, fik vi en firer, en dobbelt-sculler og en sculler af ham, og i 1934 tilbød han at engagere den verdensberømte engelske træner, den tidligere professionelle Verdensmester i singlesculler, Ernest Aany, til DSR. Vi var kommet i forbindelse med Ernest Harry under Studenterverdens mesterskaberne i 1933 i Como, og vi vilJe meget gerne have fat i ham. Vi vidste ikke selv r'dd
for at klare det, men Ree vidste det til gengæld.
De følgende år kom Barry hver sommer og trænede vore mandskaber, og vi nåede større og større
resultater. Men for Ree var dette ikke nok. En dag i 1933 kom han hen til mig og bad DSR være
fonnidler af en gave til de sønderjyske roklubber, idet han sagde: Jeg vil gerne have, at DSR forærer de sønderjyske roklubber IO håde. De fik dem; mm de fik ikke lov at takke Ree; det var jo
ikke ham, men DSR, der var giver. At han også dettc år forærede os den tørste toer med stynnand,
der kom til Darunark, nævner jeg blot i forbigående. Men jeg kan ikke lade være med lige samtidig
at nævne, at han fik glæde af denne gave, for i Grumme og Kolman og i brødrene Erik & Henry
Kiersgaard fik vi i de følgende år mandskaber afhøj international standard i denne bådtype.
J 1936 var det for trangt med pladsen i træningshuset i Sydhavnen. Hvad skete så ? Det blev udvidet. Hvordan? Ja, hvordan tror De? Skal jeg betro Dem en hemmelighed? Ree ordnede den lille
aftære. Men 1936 skal huskes af en helt anden grund. Den 26. november brændte klubhuset i
Kalkbrænderihavnen og alle de både, vi opbevarede der. Det var simpelthen en katastrote. I første
øjeblik var vi som lammede. Men allerede dagen efter branden mødte ingeniør Ree op med planer
og tegninger til et interimistisk bådehus, der vilJe kunne stå klart til begyndelsen af sæsonen 1937.
Og ikke mindst takket være hans indsats og ildhu kunne vi virkelig ved sæsonens begyndelse 1937
ikke blot indvie det nye hus, men også sætte en hel flåde på vandet, så medlemmerne faktisk slet
ikke mærkede virkningerne af katastrofen.
J J 938 tænkte Ree igen på de sønderjyske klubber. Denne gang fik de ligeledes IO både. Og da det
var overstået, meldte der sig en ny, stor opgave, som Ree måtte være med til at løse. Nu var endelig
det tidspunkt kommet, hvor Københavns Havn kunne stille pladser til rådighed for roklubberne for
så langt et åremål, at man kunne forsvare at bygge rigtig store grundmurede bådehuse. Der blev
nedsat et byggeudvalg, Ree blev en af dette udvalgs førende kræfter --- ikke mindst da den økonomiske side af sagen skulle ordnes, og resultaterne af anstrengelserne, ja, det glæder vi os alle over
hver gang, vi kommer i vort dejlige hus i Svanemøllebugten.- At Ree samtidig sørgede for en
udenlandsk træner til kaproeme, nævner jeg blot for fuldstændighedens skyld.

Allerede året efter, 1939, byggede vi igen. Denne gang var det bådeværftet, der blev opfØrt. Ree
byggede det og gjorde det til en selvejende institution og stiftede samtidig "DSRs Polyteknikeriegat", hvis indtægt hver år skal anvendes til at betale kontingent for ubemidlede polytekniske studerende i DSR.
DSRs bådværft har siden bygget over 100 både til danske roklubber til særlig billige priser. -Ingeniør Ree tænkte også udover studenterroningens egne rammer.
Og endnu engang gik Ree igang med et byggeri. J 1941 opførtes det nye træning~hus i Sydhavnen, der skabte vore kaproere et tilholdssted, der står langt over det primitive hus, Polyteknisk Roklubs gamle bådehus, på Djævleøen.
J 1942 ordnede Ree påny trænerspørgsmålet forns ved at engagere SiegfTed Sørensen. Desuden var
han trods sygdom en af de drivende kræfter i forberedelserne af klubbens 25 års j ubi læum. Det
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smukke jubilæumsskrift var han meget optaget af. Selv skrev han en del af det., og når vi kunne
bringe så mange udmærkede billeder fra gamle dage i Polyteknisk Roklub, var det fØrst og fremmest takket være ham. Ree havde alle dage været en systematiker og et ordensmenneske. Dette
kom os til gode ved denne lejlighed, som ved så mange andre.
Da vi i sin ti d byggede det nye bådehus, var Ree, som den skeptiker han var, lidt bange for, at huset
skulle vise sig at være for stOlt. "Kommer klubben nogensinde op på så mange medlemmer ?" blev
han ved med at sige. Og han smilede lidt forbeholdent, når han hørte den optimisme, vi andre lagde
for dagen. Men han skulle komme til at opleve, al forholdene i det nye hus i løbet afm år blev for
små. Dette skete allerede i 1943. Der måtte finde en udvidelse sted. Hvordan den skulle ske, var
der delte meninger om; men den blev i hvert fald gennemført, ogjeg kan godt fortælle, at det var
Ree. der betalte den.
Men det var ikke blot DSR, der drog nytte af Ree 's erfaringer på det specielle område, der hed
bygning af bådehuse. Også andre klubber søgte hans råd og bistand, når de skulle lægge planer, og
Ree sagde aldrig nej. Med iver kastede han sig over de planer, der blev forelagt ham, gennemgik
dem minutiøst og afgav indgående og sagligt motiverede udtalelser.
Jeg tror, det ligefrem var en af hans adspredelser at sidde og konstruere bådehuse, ligesom andre
mennesker løser kryds og tværs.
Ree's store indsats i dansk rosport kunne trods hans tilbageholdenhed og stadige ønske om at være
anonym ikke forblive nogen hemmelighed. Fra mange sider kunne han dog ikke undslå sig for at
modtage udtryk for den taknemmelighed, der næredes over for ham. Jeg ved, hvor det glædede
ham at modtage Ridderkorset og Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Også de rent idrætslige udmærkelser. DSRs Ærestegn, DSTs Hædersgave, DlFs Ærestegn og Dansk Forening for Rosports
Guldmedalje var udmærkelser, som glædede ham.
Ree var et sjældent menneske, en ener. Det er en lykke at have kendt ham. En endnu større lykke
var det., at det blev studenterroningen, han kastede sin kærlighed på.

Stynnandslaugets generalforsamling
Traditionen tro var der efter den officielle generalforsamling generalforsamling i styrmandslaugel.
Den nyvalgte overstyrmand holdt en tale, hvis indhold ikke kan gengives her, da den - også traditionen tro - druknede i tilråb som "visioner, visioner" og "utilfredshed".
Den nyvalgte bestyrelse for det ærværdige laug er: Kim 0strøm, Michael Remod, Berit l-IaahrHansen og Arme Mette Risager.
Det afgående styrmandslaug forærede klubben en smuk fOdstøtte til baren i træ.
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En smilende nyvalgt ledelse afstyrmandslauget, klar til al tage fa! på opgaverne

Den ny formand kan nu ja fod på tingene og prøver at løfte arven: Den afgående ledelse af styrmands/auge! overrakte den nyvalgte/ormand Paul Briiniche-Olsen laugets gave til kluhben, enflol
fodJiste til baren. Henning Rasmussen ser beundrende til.
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Ori enteringssektionen
Referat fra generalforsamlingen den 12/12-2000 kl. 20.00
I maj 2000 døde Henning Henning Amelung. Orienteringssektionen har mistet en af sine sti [lere
og et af sine æresmedlemmer. Æret være Henning Amelungs minde.
Dirigent.
Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed.
Beretning.
Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 60. sæson. Ronald indledte med at orientere
om Dansk Orienterings-Forbunds dårlige økonomi. Forbundet har færre medlemmer, og tilskuddene tTa Team Danmark er faldende. Dette bevirker, at klubkontingentet stiger pr. 1/1-2001, og løbsafgiften sættes op til IO kr. pr. deltager.
Gåsehusløb. Første arrangement var et fornøjeligt og meget velbesøgt julekispus arrangeret afforri ge års vindeme. Der blev udnævnt 2 vinderhold, som vil arrangere dette års JuJekispus. Vi indledte det ny årtusinde med et specielt løb den 2/1-2000. 30 poster var spredt ud i Ravnsholt, og
opgaven var så at finde flest mulige poster inden for en rimelig løbstid. De øvrige løb forår og ef..
terår løb var pænt besøgte, ca 15 - 20 deltagere til hvert af de IO løb. Mikkel har som sædvanlig
klaret vedligeholdelsen af huset, bl.a. en del arbejde med gasvandvarmeren.
Den 29/11-2000 havde sektionen 60 års fødselsdag. I weekenden 25-26/ 11 fejrede vi fødselsdagen
med løb både lørdag og søndag, samt middag lørdag aften. Lidt skuffende med kun IO til spisning.
Divisionsuunering. I samarbejde med KR og Maribo deltog vi atter i år i divisionstluneringen. Vi
stiller op i 6. division og blev sammenlagt nr. 3 ud af 6 hold. Næste års løb finder sted den 24/3200 I i Næsbyholm storskov og den 27/5-200 I i Nyrup Hegn.
Åbne løb. Som tidligere år for fa deltagere til disse løb, men i øvrigt har der ikke ret mange åbne Bløb i 0stkredsen.
Stifinderløb. Det 55. Stifinderløb blev afholdt den 16/4-2000 i Ruresøskovene med ca. 400 løbere.
Kortet over Buresøskovene er nogle år gammelt og i målestok I: 15000 (normalt I: I 0000), men vi
havde et vellykket arrangement. Under løbet blev en post fjernet i forbindelse med politihundetræning, men posten blev dog sat på plads noget senere. Samme stævneorganisation som de forrige år
med Ole Hørup som stævne leder og Ronald som banelægger.
Klubmesterskab. Lillerød O-klub arrangerede klubmesterskabsløb den 5/11-2000 i Ravnsholt. DSR
sti llede med 13 deltagere, og atter en gang med Helge Nielsen som vinder.
Regnskab.
Nis Schmidt gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 1.860 kr., og kontingentet til DOF er på
1.680 kr. Sektionen har betalt startafgifter til de 2 divisionsmateher, i alt 540 kr. Årets Stitinderløbet gav et overskud på 1.340 kr. Det samlede regnskab udviser et overskud på 76 kr. , og formuen
er på 45.000 kr.
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Arskontingentet blev fastqat til 40 kr. for sæsonen 2000/2001, men hæves til 50 kr. næste ar som
følge af større kontingent til DOF.
Sektiont.ll har 47 medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer.
Indsendte forslag. Ingen.
Valg af styre.
Formand: Ronald Clausen, genvalg.
Kasserer:
Nis C.l. Schmidt, genvalg.
Sekretær: Johan Frydendahl, genvalg.
PR-arbejde: Hans Juul Andersen, genvalg.
Revisor. Poul Nissen. genvalg.
Eventuelt.
Det 56. Stifinderløb. Vi havde ansøgt om at lave løb den 29/4-2001. altemativt den 22/4 eller 8/4.
og i første udkast til en terminsliste var vi sat på til Danstrup/Krogenberg den 29/4. Senere forespørger 0stkredscn, om vi vil flytte vores løb til den 13/5, dette på trods af at man principielt ikke
må lave B-løb i maj ifølge aftalen med Skovstyreisen. Det viser sig nu, at Skovstyreisen ikke har
accepteret løbet den 13/5, så i skrivende stund tyder alt på at vi ikke får lov til at arrangere Sti finderløb i 200 l .
Johan Frydendahl.

Nye ansigter til Divisionsmatch i Orienteringsløb?
Aretq første divisionsmatch ligger den 24. marts i Næsbyholm Storskov på Midtsjælland.
Vi løber på hold med orienteringsløbere fra Maribo og Københavns Roklub. Holdet ligger midt i 6.
division. så det sportslige niveau bør ikke afskrække nogen. Vi klarer os som regel godt i de klasser, hvor vi sti Iler hold.
Selvom det er 6. division, og skoven ikke er alt for vanskelig at finde rundt i, er det en stor fordel at
have løbet orienteringsløb et par gange først. Så kom op til GilSehuset en af de søndage, hvor vi
selv lægger baner, og prøv jer selv af.
Der er løb i Gåsehuset den 4. og 25. februar, samt den 18. marts. I vores egne løb kan I både løbe
individuelt og i hold, og de gamle giver gerne instruktion.
Tilmelding til divisionmatehen sker hos Johan Frydendahl eller på opslagstavlen. senest 8. marts.

O-sektionen
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Klubmesterskab i orienteringsløb 5. 11 . 2000
Nonnalt afgør vi årets klubmesterskab i et officielt løb med fremmede arrangører i en fremmed
skov. Desværre blev vi nødt til at løbe på hjemmebane i Ravnsholt i år, da de fleste af efterårets
orienteringsløb faldt sammen med DSR-arrangementer. Det gav de erfarne løbere en stor fordel i
forhold til de nye, og det medførte nogle, for os, imponerende kilometertidcr.
Helge Nielsen vandt for Gud ved hvilken gang i træk (vi andre må vist efterhåndt,'11 tage os lidt
sammen). I forhold til 1999 er der byttet lidt rundt på de efterfølgende pladser, men top-femløberne er dc samme. Michael Remod er den eneste, der har forbedret sig, da han løb sig ind på en
andenplads i år.
Det er længe siden, vi har været så mange til start, og der er da også et par nye navne på listen. Disse løbere var dog chanceløse, da de gamle ganske enkelt kender skoven for godt. Jacob Sandgrav
har for eksempel løbet en ganske god tid, selvom han ligger langt nede på listen.
Endnu engang må vi konstatere, at det svage køn mangler. Det lader ti I at udfordringen af både
Iysik og intellekt er i overkanten . ..
Men vi tror stadig på jer l Vores nye klubmestertavle i Gåsehuset har fået to spalter, en til kvinder
og en til mænd.

Plac.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
11
12
13
I

Navn
Helge Nielsen
Michael Remod
Hans Juul Andersen
Johan Frydendahl
Ole Sigmund
Kim C lausen
Ronald Clausen
Nis Schmidt
Christian Clausen
Jacob Sandgrav
Poul Nissen
Jacob Schroll
Jens Fuglsbjerg
Birthe Clausen

T id (min.)
50:52
54:04
55:22
57:32
58:11
1.02: 15
1.03:26
1.04:56
1.05:50
1.05:58
1.1 3:25
1.14:02
1.39:43
1.33:06

minlkm
6.6
7.0
7.2
7.5
7.6
8. 1
8.2
8.4
8.6
8.6
9.5
9.6
12.5
16.6

Ruten var på 7,7 km og indeholdt 16 poster, Birthe løb 5,6 km med 13 poster.

O-sektionen v/Hans Juul Andersen
P.S. Til orientering kan det nævnes, al det kræver tre startende i henholdsvis herre- eller damekJassen, for at vi kan kåre en kJubmester.
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Orienteringsløb 2000/2001
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

04.02.
25.02.
18.03.
08.04.

Gåsehusløb
Gåsehusløb
Gåsehusløb
Gåsehusløb

Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt

*** D SR ***
*** DSR ***
*** DSR ***
*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud
http://homeO.inet.tele.dkJrclausen/dsr/osek.htm
eller via www.dsr-onJine.dk

Tilmelding:
Gåsehusløb:

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

Øvrige løb*:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum

tlf. 38 176252 (arb.)
45 85 8605 (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. 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.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 12. februar 2001
Redaktion:

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

Tryk: Offseta, Horslunde
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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 11

ø

Fonnand:

Kasserer:

Sekretær:

Paul BrUniche-Olsen
HøjrupsAlle 27
2900 Hellerup
ti' 39 40 48 42
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

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

Kaproningscbef:

Instruktionsrochef:

Motionsrocbef:

Rune Gartner
Skindergade 32, lej. 17
1159 Kbh. K
'il 26747048
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

Morten Runge Poulsen
Borthigsgade 13, I.
2100 København ø
"3927 IO 50
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
'il 38198931
e-mail: motion@dsr-online.dk

Langtursrochef:

Kajakrochef:

Motion+:

Lene Christensen
Evanstonevej 8C
2900 Hellrup
'il 39 20 72 OS
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, st.tv.
2100 København ø
"35434041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

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

Husforvalter:

Køgemester:

Materielforvalter:

Mogens Haut
Strandvænget SS
2100 København ø
'il 39 29 84 99
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

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

Flemming Borg Jensen
Hovedvej 92
2600 Glostrup
"43461055
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

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

Orienteringssektionen
_.

Formand:
Rona ld C lausen
Engdsborgvej 44
2800 Lyngby
'il 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
ti' 38 28 48 71
---~-

Sekretær:

PR:

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
" 45858605

l-Ians Juul Andersen
Edelgave Alle 7. I
2820 Gentofte
'il 3968 03 19
e-ma il : hj uCUlssi.dk
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Vedligeholdelseskursus
Som led i bestræbelserne for at dygtiggøre DSR's medlemmer i vedligeholdelse afbådparken havde materiel udvalget igen i år arrangeret et vedligeholdelseskursus under ledelse af Jørgen Andersen, en af vore få tilbageværende byggere af inriggere.
Ca 15 medlemmer mødte derfor op lørdag d. 25. november for at blive klogere. Og det blev del
Jørgen Andersen øste af sin enonne viden om bådene, så deltagerne fik gennemgået bådens opbygning med bord, køl, langremme, spanter, svøb, nitter osv., samt hvordan man finder skader på båden, vurderer skaderne og udbedrer dem. Desuden blev teknikkerne med hensyn til korrekt slibning
og lakering gennemgået., og der blev også tid til at kigge på, hvordan årerne indstilles rigtigt m.v.

Så nu er en gruppe DSR'ere betydeligt bedre rustet til at deltage i vinterens bådvedligeholdelse.
Det kan kun anbefales at gennemgå et sådant kursus, så næste gang det afholdes, bør du bestemt
deltage.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 2

*

MARTS 2001

*

69. ÅRG.

DSR 's ene damehold ligger på andenpladsen i vinterens Otter Grand Prix.
Her ses Cecilie Askov-Christensen i aktion i konkurrencens fjerde runde i februar.
Mere inde i bladet om Grand Prix 'et og DM i ergometerroning i Kerteminde
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INDMELDELSE: sker ved at udfYlde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i båd hallen. Indbetalingcn 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 fors inket indbetaling. kan der ses bort tra rykker, men gebyret
vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 480 kr. pr. k varta!. Medlemmer i aldersgruppen 2024 år betaler 320 kr. pr. kvartal, idet fØrste kvartals kontingent dog er 480 kr.
U DM ELDELSE: Kan ske gældende ITa 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. 5003466 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentat ion for, at udmeldelse har fi.mdet rettidigt sted, og man bør
i egen interesse gemme girokvitteringen. Ko ntingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmelde lse.
idet meddelelser ikke kan anfØres på disse
OBS ! IKKE AUTOM ATI SK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingcntpligtig, indtil b'Yldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's fac iliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion
vil fØ rst finde sted ved en restance svarende til '12 - 1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved incasso . Atle omkostninger i ti.lrbinde1se hermed betales af skyldneren

I Aktivitetskalender 2001

-- --- - -l

Dato

Begivenhed

Uge 9

Dykkertur til Egypten

11. marts

Vedligeholdelsesdag

17. marts

Klubmesterskaber i ergometerroning

17. marts

Karnevalsfest

19. marts

Introduktionsaften

25. marts

Standerhejsning

27. marts

Informationsmøde om langtursroning

7. april

Førstehjælpskursus

B.april

Introduktionsaften

5. maj

Intro-fest

16. juni

Fødselsdagsfest

27. august

Klubkaproning

l. september

Kanindåb

3. september

Svanemøllematch

22. september

DM i roning, Maribo

29. september

Høstfest

28. oktober

Standerstrygning

23. november

Generalforsamling

8. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen holder strategidag d. 18. 2. Resultaterne af dagens brainstonn i tonn af nye initiativer
m.v. vil fonnentlig kunne læses i næste nummer.

Social- & trivselsudvalget kan henned præsentere et brag af en fest:

Karneval i DSR
[ forbindelse med klubmesterskabet i ergometerroning, holdes der lørdag den 17. marts kamevalsfest. Nu har du lejlighed til at lufte det kostume, som
hænger og samler støv i skabet. Slip fantasien løs. forklæd dig som djævel, drag-queen eller malkepige. Der
bliver rig mulighed for at slå sig løs på dansegulvet til
nutidens eksotiske rytmer. Tag dine venner med til
årets mest avancerede fest i DSR.

o\..

Der er præmier til de bedste udklædninger i løbet af aftenen.

Udklædning er obligatorisk., ell.ers far du udleveret en udklædning i indgangen, og den kan nemt
være hentet i glemte-sager-kassen!!'! Det er selvfølgelig dørmændene, der suverænt afgør hvorvidt
din dresseode er overholdt.
Hele herligheden fas til den ringe sum af 40 kroner, billetter kan købes i
baren. Hold øje med opslag i klubben for nænnere infonnation.

Social- & trivselsudvalget

Vedligeholdelsesdag
Søndag den ll.

marl~

kl. IO

Kom og hjælp til et par timer!
Der vil være kaffe og wienerbrød fra morgenstunden
Frokost senere på dagen
Se opslag i klubben om arbejdsopgaver og skriv dig på !
Vel mødt

Lene Christensen (Langtursrochej)
Bestyrelsen

Klubmesterskab i ergometer

Så er det ergometer tid igen. Den 17. marts kl. 12 afholdes de årlige ergometerklubmesterskaber i
DSRs træningslokale.
Kom og få dig en sveder i en eller flere afføJgende løbskJasser:

-Åben berreklasse: distance IOOOm
-Åben dameklasse: distance [OOOm
-Holdkonkurrence lodtrækningsløb : distance 4 x SOOm

Og som noget nyt:
-Begynderklasse: distance IOOOm
Denne klasse er for allc der ikke har deltaget i en kaproning (af en hvilken som helst slags) før.

OBS' Løbene afholdes ikke nødvendigvis i samme rækkefølge som sla-evet her'
Deltagerne vil blive seedet efter deres vægt. Tilmelding foregår på opslagstavlen i træningslokalet.

Vel mødt

Motion + og kaproningsafdelingen

lntroduktionsaften

Mandag d. 19 marts og mandag d. 23 april kJ. 20 er det igen blevet tid for nye kaniner til at få et
indblik i, hvad DSR kan tilbyde af aktiviteter.

Standerhejsning
En ny sæson er på vej, og starten på sæsonen markeres med den traditionelle standerhejsning,
der i år tinder sted

søndag d. 25. marts kJ. 12
Ca. kl. 12.30 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 klubkarrunerater, du måske ikke har
set i vinterens løb.
Husk., at natten til søndag d. 25.3. går vi over til sorrunertid.
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Hvordan vil du hjælpe din med-roer i nød?
Motions- og langtursudvalget tilbyder førstehjælpskursus med relevans for alle roere, men især
stynnænd.
Kurset indeholder bl.a.:
...
...
...
...
...
...
...

Anatomi - de livsvigtige systemer
Førstehjælp til bevidstløse med og uden vejrtrækning
Førstehjælp til kuldeskadede personer
Stabilisering afbrud
J-Ijertemassage
Alannering
Praktiske øvelser

Kurset varer 6'/2 time ink!. tTokost- og kaffe pause(r).
Max. 16 personer. Der udstedes personligt kursusbevis.
Kursus afholdes lørdag d. 7. april 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 slyngelstuen, og ved at købe en billet i baren senest d. 22. marts.

Brush up-kursus
Har du behov for at genopfriske dine praktiske færdigheder, som anvendes i nødens stund,
så afholder vi et to timers kursus d. 30. april kl. 19.0G-21.00.
Se pris og tilmeldingsliste på opslag.,>tavlen.

Vel, mødt

Motions- og langtursudvalget
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Materielvedligeholdelse - motionsscullere
og Viking
Matetieludvalget har været så flink at give mig ansvaret for færdiggørelse af Viking, men har ikke
tildelt mig nogen hjælpere.
Udvalget har også i år glemt alt om klubbens motionsscullere; men det har jeg ikke.

Hvem vil hjælpe mig med istandsættelse af disse både?
Viking er en 4-årers inrigger. Det er nok den båd, der i tidens løb har vundet flest løb til klubkaproningerne, og i de senere år har den været meget benyttet til styrmandsinstruktion.
Hvis du er styrmandsaspirant, er dette måske en opgave for dig, men alle er velkomne.
Klubben har adskillige klinkbyggede singlescullere, og mange trænger til en kærlig hånd. Flere af
dem har ikke været på vandet i adskillige år, og nogle af dem skal måske kasseres eller foræres
væk.
En klinkbygget sculler Cl' i de fleste tilfælde mere egnet til at ro i på Øresund end de slankere både
som de hvide plastscullere Psi og Ksi. Også svavaerne skal vedligeholdes, men er generelt i bedre
stand.
Har du scullerret eller aspirerer til at få det, er du sikkert kvalificeret til at deltage i istandsættelsen.
Send en mail til: hllsforvalter@dsr-oltlinedk eller ting til mig på 39 29 84 99.

Mogens Haul

Kære Hjelmsjo-fans
Der er mandefald i juntaen, da flere af de tidligere medlemmer er hårdt engageret andre steder i
klubben.
Der søges derfor efter friske kræfter til at få arrangementet til at køre tilfredsstillende.
Opgaverne er:
•

Udarbejdelse aftilmeldingsliste og løbende ajourføring af denne.

•

Indkrævning af deltagerbetaling og afregning efter turen.

•

Matetielklargøring.

•

Indkøb.

•

Bådlæsning og aflæsning såvel ved start som ved afslutning.

•

Hjælp under selve lejren til, at alt fungerer bedst muligt.

3 entusiastiske personer vil være et passende antal til at løse opgaverne. Det vil være en fordel , hvis
du deltager en rimelig lang periode i Sverige, men ikke nødvendigvis hele perioden. Send en mai l :
husforvalterenliildsr-online.dk e ller ring til mig: 392984 99.

Mogens HauL

Langtursroning - hvad er det?
lnden længe starter den nye rosæson, og langtursfolket vil igen drage ud til nye og spændende oplevelser i fremmed farvand.
For dem, som ikke ved det, så betegnes al roning uden for klubbens daglige rofarvand som langtursroning. En langtur kan være blot en dagstur eller feks. en ugetur. hvor man har al bagage, mad,
kogegrej m.m. med i bilden. Alle kan deltage i en langtur, så snart man har laet roret, og hvis man
er i bare nogenlunde god form.
Lan b>1.ursroning handler ikke om at ro så langt som muligt eller så hwtigt som muligt, men i høj
grad om at nyde naturen, lejrlivet og det sociale samvær. Vi er mange, der husker hyggelige stunder omkring lejrbålet, frokost i små afsides havne og nætter i soveposen under stjemehimlen ...
Langture går ofte til ukendte steder, hvor lokale seværdigheder og begivenheder udforskes, feks.
gJctchervandring, Bastilledag, vinsmagning, slotsbesøg m.m.
Lyder det som noget for dig, så hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen. Indtil videre er følgende
ture planlagt eller på tegnebrættet:

St. Bededag 10.-13. maj: Skanderborg/Silkeborg.
Kr. Himmelfart 23.-27. maj: Flensborg Fjord
Pinsetur 1.-5. juni: Destination endnu ikke fastlagt.
Sommerlangtur (2 x en uge) i uge 28 og uge 29: Destination endnu ikke fastlagt.
Kaninlangtur (weekend i sensommeren): En tur specielt for nye kaniner. Destination endnu
ikke fastlagt.
Hilsen Langtursudva/gel

Informationsnløde om langtursroning

-I
I

tirsdag den 27. marts kJ. 20
Langtursudvalget holder informationsmøde for alle interesserede og potentielle langtursroere d. 27.
I marts kJ. 20. På mødet vil vi fortælle om forskellige former for langture og vise udvalgte billeder
samt video fra særl igt spændende ture.
Mød op og hør mere om denne spændende gren af vores sport!
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DM i Otter Grand Prix
Der har nu været afholdt 4 runder i vinterens konkurrence. DSR ligger pænt placeret, som det kan
ses af nedenstående oversigt over resultaterne hidtil.

Åben Herreklasse:

Placering:

DSRI

l

8

DSR Il

.- - - - - - - - - -

.-

15

DSR"X"

Åben Dameklasse:
-

DSR li

--

-::---.

2

-

DSRl
-- --

6

-

Veteran Mix:
f - - - -- --.

-- - ----_.

DSR
' - ----- -

DSR 's herrer ligger på
2. -pladsen efier 4. runde
i Olier Grand Prix.
Her Claus Hedin i aktion
([010: Melie Bacher)

IO

4

__ . _-

--

Mia Schrøder var med til at
ro en samlet 2 -plads hjem
lil DSR i Olter Grand Prix 'ets
4. nmde (jotas' Mette Bacher)

Christina Rindom - her i aktion
ved Otter Grand prix - blev nr, 2
ved DM i damernes tunge klasse

II

Gudmund Schacks Mindefond
Ved den årlige uddeling aflegater fra Gudmund Schncks
Mindejond, der tinder sted i DSR med deltagelse af en lang
række honoratiores, tildelte fondens protektor, Hendes
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, d. 25.1. 2000 et af
årets tre legater på hver 20.000 kr. til Søren Madsen. Middelfart Roklub, der ved OL i Sydney overtog den skadede
Thomas Poulsens plads på letvægtsfireren og med sin flotte
indsats var stærkt medvirkende til at hente en bronzemedalje hjem til holdet.
Fra Gudmund Schacks Mindefond der er oprettet til minde
om DSR's mangeårige formand, der døde i 1988, uddeles
hvert år et legat ti l en person inden for henholdsvis (0sporten, handicapidrætten og modstandskampen under
Danmarks besættelse. Legaterne uddeles normalt hvert år i
november, men pga. hofsorgen efter Dronning Ingrids død
var arrangementet udskudt til januar.

Søren Madl'en

IB

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrækker legatet til Søren Madsen
(fotos.' Birgitte Røddik)
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DSR satte ny rekord - i 4.-pladser
Tekst ogfoto.· Melie Sacher
DSR kunne have scoret to DM-titler, hvis favoritterne ikke meldte at: men i stedet satte vi rekord i
antallet af 4.-pladser og fik sølv og bronze med hjem.
Klubben var reprresenteret med 45 roere, trænere og ledere. De fleste overnattede på vandrerhjemmet og spiste i roklubben, der ligger i dejlig gå-afstand fra Kertemindehallen, hvor D M fandt
sted.
Lørdag aften var det muligt at komme gratis i biffen og se en film med Clint Ea~twood - mens andre valgte at gå på byens eneste cafe. I ler blev dagens forløb drøftet og endevendt. Tidlig søndag
morgen fortsalte arrangementet med de mange A-finaler.

Lige uden for medaljerækken
Vores senior B-roere opnåede de noget utaknemmelige 4.-pladser i både herrernes og kvindernes
finaler. Claus Frydendahl, der ellers altid er al finde på medaUeskamlen ved DM, blev en temmelig
sikker nr. 4 i tiden: 6.23.6, mens DSRs nye kaproer. Christine Windfeld Rasmussen, blev en lige så
sikker nr. 4 i sit løb i tiden: 7.25.3. Cecilie Askov Christensen, der har været plaget af sygdom ved
juletid, blev nr. 6 i: 7.38.1.
Selvom han også kom uden for medaUerækken, var Martin Nielsen et stort smil efter tina len i herrernes senior-R letvægtsklasse.
Martin var nemlig med i den lille gruppe, der forsøgte at kvalificere sig til en letvægtsdobbeltsculler med henblik på OL i 2004. Han kom ikke med og satser nu på at ro single-sculler. En anden
DSR-roer, Niels Jørgen Gommesen, kom gennem nåleøjet sammen med roere fra provinsen.
I finalen blev Martin nr. 4 i: 6.22.1 mens Niels Jørgen Gommesen blev nr. 6 i: 6.31.2.

Rindom den evige toer
I damernes å bne klasse er der Sarah Lauritzen og alle de andre ...
Når man måler 190 cm, er man som skabt til et ergometer - og derfor er KVIKs Sarah altid at finde
øverst på medaljeskamlen ved DM. Til gengæld er DSRs Christina Rindom en lige så sikker nr. 2 selvom det vides, at hun HAR slået Sarah j romaskinen. Rindom lå på sin sædvanlige 2.-plads fra
start til mål. Desværre var dameklassen en mager forestilling med bare fire deltagere i et løb, hvor
der er plads til ti.

Leo Lurendrejer var hurtigste mand
Der var lagt op til et par forrygende indledende heats i herrernes tunge klasse, hvor DSR havde lire
deltagere med.
Vi har altid gjort det godt i denne klasse og fået medaUer med l~em. Leo Horsted lagde ud som var
det en rigtig finale ..- Tilskuerne måbede, og der blev også helt stille i kommentatorboksen - for det
virkede ærligt talt som om, at Leo ville torsøge at sætte rekord.
Den høje roer piskede i mål med 6 sekunders forspring i tiden: 6.02.5.
En fascinerende tid i betragtning at~ at det "bare var et indledende heat".
Men der var en mening med den hurtige tid. Efter sin suverrene sejr gik Leo Horsted til regattakontoret for al melde af til sønd~s finale. Han skulle til barnedåb og være fadder.
Store Jack -- som alle ønsker at være på hold meØ i 8GP - nåede lige at snige sig i finalen med tiden: 6.13.7, mens Thomas Krumholt fik en beskeden placering. Det samme overgik Niels Jørgen13

sen. De to blev henholdsvis nr. 15 og 18 i tiderne: 6.26.0 & 6.28.7.
I søndagens finale rakte Leos tid til en I.-plads - mens Jack blev nummer IO i 6. 16.0.

Aarhuspige tog fusen på DSR
Karen Jensen og Rebecca Erichsen var, grundet la tilmeldinger, direkte i finalen i letvægt, hvor
bare 5 kvinder mødte til start.
Noget overraskende var det en ukendt roer fra Aarhus, der satte sig på løbet fra start til mål.
Karen Jensen tog sølvet i tiden: 7.18.4 - godt 2 sekunder efter vinderen. Rebecca Erichsen blev en
beskeden nurruner 4 i tiden: 7.47.8.

Favoritten var ude - Kallesøes gennembrud
DSR kunne i god tid inden DM vinke farvel til et sikkert mesterskab i letvægt. Eskild Ebbesen blev
skadet under en skiferie og måtte se på fra tilskuerpladserne. Til gengæld var DSR repræsenteret
med fire andre stærke landsholdsroere. Alle ti finalister var sultne efter at ro titlen hjem, men det
var ikke overraskende Søren Madsen, Middelfart, der sikkert tog sig af guldet. l roerkredse kan det
heller ikke komme bag på nogen, at den altid stærkt roende Thomas Buck viste sit format. Det var
lige netop, hvad han gjorde i finalen. Frem til 1000 meter lå Buck og Madsen side om side -- men
helt overraskende var det DSRs Bjarne Kallesøe, der forsøgte at ro sig til tops. Kallesøe roede sig
op på furstepladsen indtil 500 meter før mål, men så tog både Buck og Madsen fat Det blev Søren
Madsen, der overtog tronen for en stund efter Eskild i 6. 11.8. Thomas Buc\(, der hele efteråret har
været træner i DSR, tog sig af sølvet i: 6.14.1, mens Bjarne Kallesøe fik bronze i: 6.15.6.
Thomas Ebert blev femmer i: 6.16.6, mens Thomas Poulsen måtte erkende, at det tager ekstra tid at
komme til tops igen efter sin lange skadespause. Han blev nr. 7 i 6.23.9, og Morten Skov Hansen
blev nr. 9.

Wilma Krumme gjorde det godt i Iwldkaproningen. Birgitte Røddik ser lil.
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Wilma gjorde god figur
Hun er sej, kommer fra Oberhausen i Tyskland - og når hun ror i ergometer, ser det så legende let
ud, at man skulle tro, at hun kan fortsætte i dagevis.
Wilma Krumme, 32 år, er til daglig træner for det nye darneotterprojekt i DSR. Men hun nøjes ikke
bare med at være træner. Hun ror skarn selv med. - Og de efterhånden veltrænede kvinder har
måttet erkende, at Wilma følger trop, når der trykkes af i maskinen.
I Kerteminde roede Wilma Krumme i klassen: veteran 30-39 år og skulle ud mod flere seje grandprix - og langdistanceroere. Hun placerede sig på en 5.-plads i tiden: 7.37.0.

Anne Martine førte - men så
Den høje og tynde letvægter fra Århus, Anne Martine Kappel, gik efter at ro hurtigere end sidst,
hvor hun var med til DM. På forhånd var bronzen hjemme, da bare to andre mødte til start i kvindernes veteran-Ietvægtsfinale.
Anne Martine lagde ud som lyn og torden, men desværre i et alt for højt tempo. Hun førte løbet
frem til 1000 meter. De to andre deltagere disponerede anderledes og fik roet sig forbi.
Anne Martine kunne gå på præmieskammelen efter at være blevet nr. 3 i: 8.06.9

Elsner gjorde comeback
Det er efterhånden en del år siden, at Peter Elsner indledte sin scullerkarriere. Efter at have været et
smut i KVIK, kom han tilbage til DSR, og der er ingen tvivl om, at den ihærdige mandfolketræning
med: Jørgen Theil, Jacob Sander Hansen og Jesper Hattel har givet bonus. Nu gik Elsner efter at
slå til i herrernes veteran finale 30-39 år, hvor Ulrik Westrup, Claus Hedin og Peter Tangsgaard
også havde kvalificeret sig.
Helt fra start så det rigtig lovende ud. Peter Elsner lå på 2.-pladsen frem til 1000 meter. Så tog den
garvede langdistanceroer fra Hellerup, Thomas Weise, over, mens de efterlølgende tre fulgte hinanden som skygger. En Odenseroer fik lige akkurat Imebet sig ind med 1/100 sekunds forskel til
Elsner i mål - og DSR-roeren måtte tage til takke med den utaknemmelige 4.-plads i 6.18.2.
Ulrik Westrup blev sekser i: 6.28.2, Claus Hedin nr. 9 i 6.43.2, mens Peter Tangsgaard sluttede
feltet i: 6.48.8.

Tbesander tog bronze
Hele fem roere fra DSR var kommet i finalen i veteran-letvægt 30-39 år, hvor DSRs tidligere kaproningschet; Jokum Poulsen, har mesterskabsrekorden.
Sandelig om ikke træner: Thomas Buck var med i feltet også, og der var ingen tvivl om hans format. Buck satte sig nemlig på løbet og blev en sikker vinder. Jacob Thesander fik bronze i: 6.33.6,
Rasmus Fog-Petersen blev femmer i: 6.45.2, Henrik Asmussen, Hans Henrik Thrane og Michael
Remod blev nr. 7-8-9.

Klaus Robert i skrapt selskab
Der var hård konkurrence aftidligere tiders stærke elitekaproere i herrernes veteranløb: 40-49 år
men DSRs Klaus Robert Svendsen var helt upåvirket af situationen og roede en fornem T-plads i
hus i tiden: 6.44.6.
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Den ene var såmænd: DSRs kasserer, Johan Frydendahl, der går sine sønner i bedene og er blevet
kaproer.
Johan roede et godt og spændende løb og fulgte den førende roer fra Viborg som en skygge. Tiden
i mål blev: 7.08.5.
Politimand slog Theil

DSRs garvede veterankaproer, Jørgen Theil, havde sat næsen op efter at bevare sin DM-titel fra i
fjor, hvor han fik selve Kim Børgesens skalp. Sidstnævnte er ikke en hr-hvem-som-helst. Han er
tidligere OL-roer og har siden turen til MUnchen i 1972 holdt form og figur vedJige i sculleren.
Men i fjor fik Theil sandelig has på Rørgesens sejrsrække. Jørgen Theil har siden eksperimenteret
med træningsprogrammerne. Da han kravlede øverst på skamlen sidste år, var det Niels Hyldager,
der stod bag. Siden har vores veteranroer valgt landstræner Carsten Hassings progrdl1lmer - i øvrigt
sammen med Peter Elsner.
Om det er Hyldagers - eller !-Iassings progranuner, der er beds~ må være op til roeme selv at atgøre. I hvert fald måtte Theil tage til takke med 3.-pladsen denne gang. Motorcykelbetjent: Peter
Holm fra Randers roede sig ind på en sikker 2.-plads toran Theil, der tog bronze i: 6.49.5.
DSR-roere til tops i firmaturneringen
DFtRs nye breddekonsulent, DSRs Susanne Mikkelsen, droppede holdkampen i år for at stille op i

firmatumeringen med kollegaeme fra DFfRs sekretariat. Med på holdet var desuden Henrik
Hebsgaard og Hans Tapper Andersen, der jo også kommer fra DSR. De var oppe mod andre roere
fra klubben, der også deltog i tirmatumeringen. Anette Kjær og Lars Henriksen mødte til start tor
firmaet Image House. Noget overraskende fik Anette og Lars has på Dansk Forening for Rosports
sekretariatsmedarbejdere og hev sejren hjem.

Den garvede veterankaproer Jørgen Theil reddede æren - og fik masser af knus
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Bredde og succes i holdkappen
DSR var repræsenteret med ikke færre end seksten roere i holdløbet. Ajle måtte ud i indledende,
hvor to hold fra klubben kom videre. Resten skulle - noget overraskende - ro B-finale. Hvert hold
består af fire roere, der hver ror 1000 meter. Ajle møder alle - og efter et sindrigt handicapsystem,
bør det være sådan, at holdene nærmest kommer samlet i mål med små marginaler. Således kan en
lille pige på 12 i realiteten slå store Niels Hyldager på 30 - hvilket er set før. Denne gang var der
markante forskelle i handicaptideme, hvilket der vendes tilbage til.
DSRs hold IV med Claus Hedin, Flemming Borg, Lars Henriksen og Morten Runge kom i Bfinalen sammen med hold lI, der bestod af: Hanne Vind, WiLma Knunme, Birgitte Røddik og Jørgen Theil. Begge hold kom på medaljeskamjen, hvor HedinIBorg/HenriksenlRunge vandt sølv,
mens VindfTheillKrumme/Røddik tog bronze. Theil var dagens mand i skysovs og viste virkelig
format både i indledende og i B-finalen, hvor han udover medalje også fik mange knus og kys af
sine kvindelige holdkammerater - det var lige før, at det var meget mere værd end medaljen!! 1

Lidt for gode handicaptider
DSRs hold l - og III kvalificerede sig til A-finalen, hvor ajle var overbeviste om, at de kunne være
med helt fremme og måske oven i købet tage medaljer. Det var et stærkt hold III med Jack Ekman,
Michael Remod, Hans Tapper Andersen og Rasmus Fog-Petersen mens også de noget yngre: Christine Windfeld Rasmussen, Anja og Birgit Hartmann samt Claus Frydendahl, kunne få et godt resultat.
Efter 2. rotation stod det imidlertid klart, at vores to gode mandskaber ikke havde skyggen af en
chance for at ro sig op blandt de førende.
Jo ældre man er, jo yngre man er, jo lettere man er - ja, så giver det gode handicaptider. Man beregner nemlig tiden ud fra verdensrekordtiderne i de forskellige alders- og vægtklasser. Det vil sige,
at et hold fra Tissø, der havde en midaldrende kvinde og et par meget unge knægte på holdet samt
et atletikhold med fire veteraner - der bortset fra det - klarer det fantastisk godt i ergometer-roning,
blev sendt af sted lang, lang tid før de øvrige. Selvom de andre hold knoklede løs i finalen, så blodet sprang, hjerterne pumpede og sveden drev, var det simpelt hen ikke muligt at fa kontakt med de
to førende hold, der kom i mål med 23 sekunder foran nummer tre og hele 28 sekunder foran Jack
Ekman ogeo.
Det kunne være interessant at se, for hvem der ellers orker og har forstand på at regne germemsnitstider ud, hvor meget de efterfølgende hold skulle trykke ned i maskinen for at få kontakt. Hvis det
viser sig, at det er umuligt at slå tølge i medaUekampen på grund af "gode handicaptider" - så er
der noget, der skal revurderes. - Ellers må vores stærke roere "bare træne mere og ro endnu stærkere"! Såre enkelt!
DSRs hold III blev nr. 5 og de unge blev nr. 6.
Fynskredsen har som eneste ansøger faet bevilget endnu en omgang DM i ergo-roning. Fynboerne
er også kommet godt efter del og har stablet et godt arrangement på benene. Desværre er indeklimaet i hallen ikke godt. Der mangler udluftning mellem løbene. Det fik flere af deltagerne at mærke - både under stævnet - men sandel ig også i dagene dereft.er, hvor mange enten skrantede el.ler
måtte krybe til køjs Aå grund afutilpashed og forkølelse.
Det er en detalje, som bør være i orden til næste år - for helhedsindtrykket af arrangementet er bestemt udmærket - blot med denne lille anmærkning.
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Orienteringsløb 200 l
Dato
18.D3.
08.04.

Løbstype

Skov

Arrangør

Gåsehusløb
Gåsehusløb

Ravnsholt
Ravnsholt

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

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
http/loomeO.inet.tele.dk/rclausen/dsr/osek.htm
eller via www.dsr-online .dk
I

. .

.

'

'

.

.-

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. 38 176252 (arb.)
4585 8605 (priv)

*( 14 dage før)
.-f<'# _ _

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. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som
tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder. da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 12. marts 2001
Redaktion : Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen, M~britt E. 1ensen og Mariarrne Bentzen
Tryk: Offseta, Horslunde
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Oplag: 1.350 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København

L_ _

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 l J
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Formand:
Paul Brunichc-Olsen
HøjrllpsAlle 27
2900 Hel lerup
il 39404842
e-ma il: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.lv.
2100 København ø
il 39274882
e-mail: dsr@ldsr-online.dk

Kaproningschef:
Rune Gartner
Skindergade J2, lej . 17
J J59 Kbh. K
il 26747048
c-mail: kaproning@dsr-online.dk

I nstruktioosrochef:
Morten Runge Poulsen
Borthigsgade I J, I.
2100 København ø
il3927 IO 50
c-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, J.tv.
2000 Frederiksberg
238198931
e-mail: motion@dsr-online.dk

Laugtursrochcf:
Lene Christensen
EvanSlonevej 8C
2900 Hellrup
il ]92072 05
e-mail: langlur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, S!.tV.
2100 København ø
il 35 4J 40 41
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motioo+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5. tv .
2100 København ø
2354 2 8456
e-mail: plu s@dsr-online.dk

HlIsforvalter:
Mogens J Jaul
Slrandvængel55
2100 København ø
il ]9298499
e-mat!: hllSfo l \ ~ Itcr!,

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

Materielforvalter:
Flemming florg Jensen
Hovedvej 92
2600 GIOSIrup
il43461055
e-mail: maleriel@
dsr-online. dk

dSl-on",,-cd~

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvængel 55,
2! 00 København ø
e-mad (\khall:S '! i'gCI2IlCI dk

1- -

--

Orienteringssektionen

[formand: - ------ -

I Rona ld C lausen
lngelsborgvej 44
2800 Lyngby
il 45 88 58 86
-

- ----

----

TI

Ka.o;scrcr:
Nis C. J. Schmidl
l ivedevej J4 sI.
noo Brønshøi
il 18284871

J

~~- -- - ---

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
28 30 Virum
2 45858605

PR:
Hans Juul Andersen
I Edelgave Alle 7, I
2820 Genlotie
1 il 396803 19
e-mai l: 1lJ.t8ts ~l d.l

o
02634

KHC

96

000

JOHAN FRYDENDAHL
ENCBAKKEN 27
2830

IJ I RU/'1

2830

o;:)

21/34

O
O
O
(\)

O
«J

DSR havde en vellykket klub-skitur lil Alpe d'Huez i Frankrig.
På billedet ses en lille gruppe løbere på vej nedfra Pie Blanc i 3300 meters højde
Vi håber at kunne bringe en beretning om turen i næste nr. af bladet
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 3

*
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Vinteren er forbi, og en ny sæson står for døren.
Bådpladsen stod tom og snedækket i begyndelsen afmarts - indendørs i klubben var der dog
masser af aktivitet- men forhåbentlig er den snart fYldt med både og roere

Indhold
Aktivitetskalender 2001 .................................................................................................................... 3
Nytfra bestyrelsen ............................................................................................................................ 3
Hvor bliver de tomme % litersjlasker af? ....................................................................................... 4
Gatsby-Iørdagsbar d. 21. april ......................................................................................................... 4
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Langtur på Silkeborgsøerne ............................................................................................................ 7
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"Man kan ikke gøre en travhest ud af en gris! " ............................................................................. 9
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Arets ski-cocktail Il l'Alpe d'Huez ................................................................................................. 18
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Violinvirtuos anbefaler roning....................................................................................................... 24
Gåsehusløb 4. februar 2001 ........................................................................................................... 25
Orienteringsløb 2001 ..................................................................................................................... 26
INDMELDELSE: sker ved at udfYlde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i bådhaUen. Indbetalingen dækker de 3 fØrste måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et geo
byr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret
vil bove opkrævet det fØlgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 2024 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/I, 1/4. 1/7 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto
nr. 500 34 66 samt ved at anfØre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betatingsdelen). 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 !I, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved incasso, AUe omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren,

IForside: foto Lars Bundesed
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Aktivitetskalender 2001
Dato

Begivenhed

7. april

Førstehjælpskursus

21. april

Gatsby-Iørdagsbar

23. april

Introduktionsaften

5. maj

Intro-fest

19. maj

Rosportens' dag (Kredsarrangement)

24. maj

Kredstur til Struckmannparken

16. juni

Fødselsdagsfest

.-- .

27. august

Klubkaproning

Nyt fra bestyrelsen
Som det kan ses i oversigten for roningen andetsteds i_bladet,
flyttes starttidspunktet for motionsroningei\~,:den nye\ æson til'; f
kl. 17.15, bl.a. fordi en del roere har svært ved at nå i klubben til
kl. 17.
I redaktionens interview med Paul-Brilniche-6'I's~n' !d:n r;esds'"
... "'".
'"J ': '1
om bestyrelsens resultater af strategidagen . ..... , " ' .

R

edaktionen ønsker alle en glædelig pås",ke. og håber, at
alle medlemmer - gamle og nye - flIr el} god og oplevelsesrig sæson med mange dejlige;tint'e r på vandet.
Redaktionen modtager naturligvis gerne bidfag fra medlemmerne om små og store begivenheder på land og til vands i sæsonens løb. Vi får kun et sjovt og interessant klubblad, hvis medlemmerne bidrager med gode indlæg!

Red

i:!

--~-

I.'; Il . •.

~'

Hvor bliver de tomme 1'2 liters flasker af?
For et års siden valgte bestyrelsen at indføre y, liters plastflasker til cola
og anden læskedrik. De har vist sig ganske populære, men har også
givet problemer.
Når klubben køber drikkevarer betaler vi 2,50 kr. pr. flaske i pant, men
sælger dem uden at tage pant, idet det forventes, at du leverer den
tomme flaske retur.
Men de kommer desværre ikke altid retur, idet adskillige kasser sendes
tomme tilbage til vores leverandør. Det kan så skyldes, at Y21 er for
meget til dig på en gang, og så tager du flasken med hjem. Det er også i orden, hvis du husker at
tage flasken med i klubben igen.
Mange tager også en flaske med på roturen, og det er også i orden; men det er ikke i orden, at flasken bagefter efterlades på bådpladsen, i bådhallen eller i omklædningsrum.

P.b.v.
hus/orva/feren

Gatsby-Iørdagsbar d. 21. april
Efter hjælperfesten er der åbent for alle fra kl . 23 .
Påklædning: Festtøj i 20' er-stil, fx korte, løse kjoler, fjerboa, pandebånd eller lange perlekæder (for
damerne), smoking, jakkesæt & blød hat eller plusfours & sixpence (for herrerne).
Baren vil have et pænt udvalg af øl, vin og sprut til sortbørspriser.
Med venlig hilsen langtursudvalget
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UGEPLAN FOR RONINGEN I 2001
Bestyrelsen har haft lejlighed til at
evaluere den ugentlige roplan. Specielt
travle tirsdage og torsdage i den
forløbne sæson har skabt en del unødig
ventetid og kaos på bådpladsen og ved
pontonen udover, at det har knebet
med, at alle er kommet ud. Ligeledes
er det et kendt problem, at ikke alle har
mulighed for at møde kl. 17.00.
Mandage og onsdage
Mandage og onsdage er fortsat
forbeholdt instruktion. Er der en ledig
båd (typisk en 2'er) ved 18-tiden (efter
at alle kaniner er kommet på vandet),
er man naturligvis velkommen til at
benytte den.

Ugeplan - mødetider

Mandag

Tirsdage og torsdage
Tirsdage og torsdage er bådpladsen og pontonen
fortsat forbeholdt Motion+ i tidsrummet kl. 17.00
- 17.15.
Mødetidsrummet for motionsroningen flyttes som
noget nyt til kl. 17.15 -17.30. Der vil fortsat være
en rovagt tilstede i det tidsrum, som vil være
behjælpelig med at alle roere, der ønsker der,
korruner på vandet. Rovagten disponerer over al det
materiel, som ikke er på vandet inden kl. 17.00 og
som ikke bruges af Motion+. Rovagten kan
genkendes på sin gule vest og gule kasket.
Køkkenets åbningstid
For at forbedre køkkenets serviceniveau om
sommeren, ændres åbningstiden fra mandag d.
30.4 til torsdag d. 13.9 til kl. 19.30 - 21.30.
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredage
Fredag er blevet en stadig mere populær
rodag og derfor tilføjes som noget nyt et
mødetidsrum kl. 17.15 -17.30, således
at flest mulig kan finde sammen med
andre om at ro uden nødvendigvis at
have lavet en aftale i forvejen.
Søndage
I lighed med sidste sæson er der rovagt
om søndagen. Tidsrummet er i år
ændret til kl. 13.15 - 13.30.
Læs mere om rovagtsordningen på
opslagstavlerne i Bådhallen.
Vi ser frem til en god sæson!
Bestyrelsen

Fredag

KI. 13.00 -13.15

Lørdag

Søndag

Instruktion

Instruktion

K1.13.15 -13.30

Motion (R)

KI. 16.00 -16.15

Teknik+

KI. 17.00 - 17.15
KI. 17.15 -17.30

Instruktion

Motion+
Motion (R)

Instruktion

Motion+
Motion (R)

Motion (-R)

-

Motion (R) betyder, at der er rovagt disse dage. Der er normalt ingen rovagt fredage - Motion (-R). Der er ligeledes ingen rovagt Skærtorsdag
(d. 12.4), Påskedag (søndag d. 15.4), Kristi Himmelfart (torsdag d. 24 .5), Pinsedag (søndag d. 3.6) og Grundlovsdag (tirsdag d. 5.6),
DSR , 26-2-2001

Du gamle måne .....
Årel~ første måneskinstur finder sted Store Bededag fredag d.

ll. maj.
Vi mødes kl. 19 ved bådhallen, hvor vi sætter bådhold. Herfra
stævner vi ud og sætter kursen ind mod Københavns Kanaler,
hvor vi går i land ved Gammel Strand for at indtage de medbragte lækkerier efter eget valg. Når tusmørket sænker sig, går
vi atter i bådene og ror i lygternes og fuldmånens skær tilbage
til Svanemøllen. Vel hjemme igen er der mulighed for at skylle
efter ovenpå, hvor baren bliver åbnet og der bliver serveret
natmad.
Hold øje med opslaget, og skriv dig på listen - det er ganske gratis. Natmaden koster 30 kr. - billet
købes i baren fra mandag d. 30. april.
Husk, at det er styrmændenes ansvar, at der er lys på båden. Medbring evt. selv en lygte, hvis klubbens lygter skulle svigte.
Er du kanin, skal du selv have en aftale med en instruktør i forvejen.
Vel mødl
MOlionsudvalgel

Introduktionsaften
Mandag d. 23 april kl. 20 afholdes årets anden introduktionsaften, hvor nye kaniner kan få et indblik i, hvad DSR kan tilbyde af aktiviteter.
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Langtur på Silkeborgsøeme
I Store Bededagsferien d. 10.-13. maj arrangerer DSR en langtur til et af Danmarks allersmukkeste naturområder, nemlig Silkeborgsøeme.
Vi starter fredag morgen fm Skanderbo-g Roklub og får så tre hele dage til at ro rundt i dette flotte
landskab. Et besøg på Himmelbjerget e.- der også mulighed for, hvis der er stemning for det. Hver
dag vil vi ro en strækning på ca. 30 km.

Praktiske oplysninger:
Ruten bliver Skanderborg - Ry - Svejbæk - Paradisøeme - Himmelbjerget - Ry - Skanderborg.
Vi overnatter i Skanderborg Roklub ;tUe nætterne. KJubben ligger med en dejlig udsigt ned til
Skanderborg Sø.
Der vil blive plads til ca. Il deltagere pa turen.
Prisen for turen er 950 kr. alt ink!.
Angående tilmelding og yderligere infmnation: hold øje med
opslagstavlen i slyngelstuen.
Kontaktperson vedrørende turen: Yvon Lindschouw, tlf. 31 23 70

90
Venlig hilsen Langtursudvalget

Vinsmagningsaften
Der var dømt spansk aften d. 16. februar, hvor der for anden
gang i løbet af vinteren blev arrangeret vinsmagnjngsaften i
DSR. Ca. 60 personer havde fundet vej til klubben denne fredag, hvor der foruden vin også blev budt på spanske delikatesser.
På en vinsmagningsaften korruner man ofte ud for at skulle
smage på mange vine fra forskellige områder eller lande, hvilket
kan medføre, at det bagefter er svært at skille dem ud fra hinanden og huske, hvad der var hvad.
Denne aften var det anderledes, idet arrangøren, Birgitte
Røddik, havde inviteret importør Teddy Enghøj, ''Terracotta Wine", til at præsentere sine vine.
Han importerer vine fra en vingård i det lille distrikt Campo de Borja, der grænser op til Rioja og
Navarra og kan præstere vine i sarrune klasse. Men da området ikke er så kendt, er priserne lavere.
Enghøj præsenterede tre rødvine, en hvid og en cava (Spanien svar på champagne).
Så vidt det kan bedømmes, faldt vinene i deltagernes smag, for Enghøj fik en del ordrer med sig
hjem - og alle medbragte prøveflasker blev tømt.
Endnu en hyggelig vinaften, der forhåbentlig kan gentages en anden gang. Der er jo mange interessante vinlande på markedet, så mulighederne for spændende vinoplevelser er jo ikke udtømt på el
par aftener.

LB

Vinenes bouquet, smag agfarve blev nøje vurderet afdeltagerne i vinaftenen (foto: LE)

"Man kan ikke gøre en travhest ud af en gris!"
"Man kan ikke gøre en travhest ud af en gris - men man kan godt lave en hurtig gris". Ordene er
Bent Jensens - Verdens bedste rotræner! Og de mange roaktive tilhørere vel omkring 70-80, herunder en del ambitiøse motion+ roere drog et lettelsens suk - der er en fremtid også for mig. Bent
er godt i gang med at besvare hvordan man bl iver en vinder - sekunderet af et af sine produkter,
Thomas Poulsen, der wniddelbart før OL 2000 sad i guldfireren, indtil en knæskade sane Thomas
udenfor. Stedet er DSR., datoen er 14. februar 2001.
Hvad skal man så ofre for at blive god? Jo, Thomas havde givet den en svær skalle med mange
træningspas siden sine spæde teenageår og havde aldrig ligget stille (måske kun når han sov?). Der
havde vist godt nok været en enkelt kvindelig roer, der startede som et par og tyveårig - og blev til
noget - men det var undtagelsen. Omvendt var der mange, der var startet i en tidlig alder og aldrig
var blevet til noget - årsagen til dette var ifØlge Bent, at de havde 'pillet for meget næse' mens de
roede, og det kan der ikke komme noget stort ud af: andet end en stor bussemand.
Bents billede med de lidt mere hurtiggående grise er ved nærmere eftertanke særdeles velvalgt og
næppe tilfældigt. Billedet hænger utvivlsomt sammen med Bents mange erfaringer med roere på
eliteplan. Efter en alt andet end næsepillende session i ergometrene - kan visse roere til forveksling
ligne lyserøde og lettere svedige udgaver af den danske nationalstolthed: eksportgrisen! Enkelte der
måske har prøvet at se sådan ud, vil muligvis tilføje, at man også kan fØle sig som lidt af et rødt og
mørbanket svin efter en passende dosis træning. Andre vil formentlig blot nikke genkendende til de
olfaktariske effekter af en kollektiv anstrengelse udi farveskift og væskeomsætning. når der trænes
ihærdigt og kollektivt nok. Endelig vil nogen kunne huske, at sådan som der så ud i DSR's træningsrurn fØr ombygningen - kan man endog med fuld og lidt grovere ret hævde, at betegnelse
'svinesti' måske ikke ligger så fjernt. Heldigvis ser det hele som regel lidt anderledes ud nu!
Og hvad er så udbyttet af at undlade at pille næse? Thomas mente jo nok han havde et par pæne
medaljer derhjemme i skabet, herunder en beskeden lille guldmedalje fra OL 1996 - men ussel
mammon var det dog ikke blevet til. En tilhører stillede et klogt komparativt spørgsmål: Ville du
ikke hellere have tjent mange millioner som Michael Laudrup? (Spørgsmålet nok stillet af en skatterevisor, der har haft Michael til torskegilde - eller monstro af en ro-tineret materialist'?). Thomas
syntes nok, at han hellere ville have kløerne i en international medalje, som Miehael Laudrup jo
ikke fik, da han som bekendt foretrak at pille næse i 1992 - og nu forstod vi, at her havde vi et
mandfolk der virkelig kunne lide afsavn for at opnå resultater.

Og trænet er der blevet i en grad så Bent har kunnet nøjes med at hive motorbåden i gang og alligevel være i rimelig form. Det er vigtigt at skabe en god stemning. fortalte Bent, og dertil hører et
vist repertoire af vittigheder, og ogsåjokesene blev velindlærte selvom der var mange; til gengæld
var det nemt i en snæver situation at rive en vittighed af, fX kunne der blive råbt: "nummer 171" og ikke et øje var tørt. Som Bent udtrykte det, skal man kende mandskabet og dets psyke - "tag nu
Thoma<;, han er ikke nem at rette, han kan godt være lidt nærtagende, så hvis jeg dagen i forvejen
9

har rettet på Thomas' rotag og han ikke har met det rettet til dagen efter, ja så rettede jeg blot 'det
samme' på en af de andre, og så fik Thomas også rettet fejlen." På Thomas' ansigtsudtryk kunne vi
forså., at der gik en prås op for ham. Var den hel gal - ja, så blev man beordret op på 'mandens værelse' efter træningen og fik en kammeratlig rådgivning.
På forunderlig vis formåede Bent og Thomas at fremhæve betydningen både af social tæft og individuel præstationstrang. På den ene side forklarede Bent om trænerens forståelse for og prioritering
af 'båden', dvs. helheden og gruppens kollektive præstation, hvor Bent erindrede eksempler på
både, hvor fx udtalt indbyrdes konkurrence havde kuldsejlet robåde med ellers gode individuelle
roere. Romæssigt er det ikke nok at blive en hurtigere gris eller travhest, der skal også en vis portion social tæft til, for at båden kommer til at bevæge sig hurtigt - og bliver ved med det i længere
tid med det samme mandskab. På den anden side af den sociale tæft fortalte Thomas om sin personlige motivation for at vinde, igennem at 'ro for båden', så 'båden' vandt og han dermed også
selv kom godt i mål.
Trænerens og mandskabets balancegang mellem at tøjle individuel præstationstrang og en mere
eJler mindre udbredt social tæft, blev også illustreret af nogle gode eksempler på., hvordan et sammenarbejdet mandskab reagerer, når en deltager bliver skiftet ud. Bent så det som en vigtig opgave
at være opmærksom på af hvem, hvad og hvor meget der blev korrigeret eller bare hakket på den
nyankomne i båden. Thomas forklarede hvordan de havde løst problemet med forskellige individuelle trænings behov, ved fx at give Eskild lov til at ro lidt videre i ergometeret efter endt træning på
søen. På den måde blev hele mandskabet hver især passende motioneret - og Eskild blev helt omgængelig bagefter.
Noget af det værste Bent har været ude for som træner, var da han sad i 'løbsbussen' under et indledende heat under OL 2000 og så fireren ligge derude og plaske sig bådlængder bagud. Ja, Bent
følte sig faktisk som om han var i opsarnlingsbussen under Tour de France. Nu var det ellers gået
så godt ved træningen, tiderne havde været gode og Søren, der havde erstattet den skadede Thomas, var kørt godt ind. Bent havde fortalt mandskabet, at de skulle 'ro udenom pressen' og direkte
hen til ham efter løbet. "Pressen kan få sat så mange tanker i hovedet på jer, at I ikke kan fmde ud
af det". Bent havde set., at Victor 'kun kørte frem og tilbage' på sædet - men han havde kuren:
LANGE T AG! - og med lidt justcring med skiver ITem og tilbage, så der kom optimal balance i
båden, og det enkle budskab: 'lange tag', kender vi resultatet: fireren roede sig fra nummer chok til
en medaljeplads. Vi tilhørere begyndte at forstå., hvad stof en vinder-træner er gjort af.
Thomas havde oplevet, at det kurme være svært at sætte sig op tilløb mod hold trd romæssige bananrepublikker, og det blev pamdoksalt gerne de sværeste løb. Følte man sig helt overlegen, var
kroppen slet ikke beredt til indsats, musklerne smertede efter blot m hundrede meter og der blev
flyttet alt for lidt vand. Omvendt når der var hård modstand i vente, så var du svedende, hjertet
bankede derudaf og hænderne rystede - men pludselig havde du roet 1000 meter, du havde ikke
mærket nogen smerte - og der var blevet flyttet meget vand'
Thomas fortalte, at der går mange rygter om, at roere presser sig extremt meget ned i vægt wniddelbart før løb - men det er ikke rigtigt, højst 2 kj Io væske, ikke mere, ellers går det ud over præstationen. Der bliver i stigende gmd vejledt i ernæring, som er en vigtig trænings faktor. Desuden
får roerne målt deres fedtprocent ved hjælp af en laserscarmer fortalte Thomas. Der må forfatterne
dog korrigere Thomas, idet en laserskanner nok ville skære Thoma~ til plukfisk, og han virkede nu
meget intakt. Næh der er tale om en DEXA-scarmer der bruger svag røntgenstråling. Firer mandskabet havde fået målt deres fedtprocent trd 6-8%. Bent bemærkede så, at kvinderne i hvert fald
ikke skal så langt ned.(Forfatteme er helt enige').
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Der blev undervejs høfligt svarel på lødige spørgsmål fra tilhørerne, og vi giver et par smagsprøver
fill citeret fra hukommelsen:
Karen Jensen: Hvordan er det at man bliver sat af? Thomas: Det kender jeg ikke til (underforstået,
at sådan noget tænker en vinder ikke på!) Bent forklarede endvidere at i hans øjne skal en roer
kunne ro sig både "på og af" en båd igen. Det skaJ bl.a. være præstationen og samspillet med de
øvrige i båden der afgør om man er med eller ej.
Claus Hedin: Kan jeres træning på eliteplan tilfØre os amatører noget? Bent: Det er jeg ikke helt
sikker på, men lad det komme an på en prøve; du og evt. andre der måtte være interesserede er velkomne ude på Bagsværd for at gøre et forsøg. ( Claus, vi glæder os til al se resultatet!)
Jokums interessante spørgsmål har vi desværre glemt, men vi er sikre på at han nok selv skal gøre
opmærksom på dem ved senere lejligheder.
Således afslappet og befriende hævet over managemen~argon og Power Point terror spillede d'herrer ping pong med tilhørerne i to timer og gav os forståelsen at; at en vinder er en travhest og ikke
en gris, og at en kaproer skal kunne sparke som en hest. Tak til Bent og Thomas for endnu en vinderpræstation og tak til Susanne og Steen fordi de med list havde formået at fa Bent og Thomas til
at stille op.

Sædvanligt tendentiøst referat ved Steen Haugaard med!. 734 og Kaare Beck med!. 2426

II

DM i Otter Grand Prix
Vinterens konkurrence i Otter Grand Prix er nu slut efter 5 runder. Det blev en spændende afslutning, idet DSR havde hold i både herre-, dame- og veteranklassen med helt fremme.
Herreklassen har fra start været domineret af DSR som tog sig af sejren i fØrste runde. Aarhusstudenterne kom stormende ind fra højre i anden runde, med DSR, Ægir og Hadsund på de efterfølgende pladser. 3. og 4. runde satte DSR sig på, men måtte se sig besejret i 5. runde af et meget
stærkt roende Ægir-mandskab. Slutresultatet er der dog ingen tvivl om DSR vinder med 116 point
og med henholdsvis 5 og 12 point ned til anden- og tredjepladsen som Ægir og Hadsund besætter.
Dameklasse var modsat sidste år lige så stærkt besat som herreklassen, i alt deltog 27 hold fra næsten lige så mange klubber. KVIK lagde vanen tro stærkt fra start og vandt I. runde foran Københavns Roklub.
Og til trods for, at såvel DSR II og Ægir I fik fravristet KVIK en sejr hver, ja så var KVlK-pigeme
ikke til at slå af tronen. De vandt damernes samlede turnering med DSR II lige i hælene, ja der var
faktisk kun l point imellem nr. et og to i år!!
Sorø roede sig flot ind på en tredjeplads, med Odense og Ægir I på de efterfølgende pladser.
Veteranklassen har været den klasse, der har haft flest hold med i stor set samtlige fem runder. De
mange hold har givet megen spænding i såvel top som resten af feltet.
I toppen har Lyngby og Hundested delt førstepladserne imellem sig de fØrste tre runder, imens
DSR og Roski Ide tog sig af selv samme i 4. og 5. runde.
Afstanden mellem de 4 hold har været marginal, og det endte hverken værre eller bedre, end at
Lyngby og Hundested må dele den eftertragtede førsteplads i den samlede stilling.
(Teksten delvist lånt fra www.roning.dk)
Åben Herreklasse:

Placering:

DSRI

I, med 116 points

Ægir

2, med l Il points

DSRII

9, med 73 points

DSR"X"

16, med 39 points

Åben Dameklasse:
Kvik

l, med 99 points

DSR II

2, med 98 points

DSRI

6, med 78 points

Veteran Mix:
Hundested

l, med I IO points

DSR

4, med 105 points
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DSR 's herrer vandt vinterens Duer Grand Prix

DSR 's damer målte

I"e

sig slået med el enkelt point af Kviks damer (fotos LB)
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Klubmesterskaber den 17.3.
17.3. afholdtes klubmesterskaber i ergometerroning. Resultaterne blev som nedenfor anført.
(Vi beklager de stedvis mangelfulde navneangivelser). Redaktionen håber i det kommende nummer at kunne bringe en reportage og billeder Ird begivenhederne.
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Begynderklasse, herrer:

Roet tid

Tid korrigeret for vægt

Erik Rasmussen
Begynderklasse, damer

3.40,8

3.50,8

Jeanette
Individuel klasse, herrer:

4.28,4

4.28,4

l. Eskild Ebbesen
2. Thomas Ebert
3. Thomas Poulsen
Induviduel klasse, damer:

2.55,5
3.02,6
3.04,3

3.03,4
3.07,6
3.09,3

I. Christina Rimdom
2. Kirsten Jepsen
3. Karen Jensen
Holdkonkurrence: (uden handicaptider, men seedet af arrangørerne):
I. Jack, Adrian, Anja, Maria V
2. Jacob S, Chr. R, Christina J, Rasmus
3. Eskild. Remod, Trine, Hilde
4. Jeppe, Anders L, Karen J, Birgit

3.14,3
3.37,5
3.36,9

3.36,3
3.42,5
3.44,9

6. 11,8
6.13,9
6.26, 1
6.35,1

6.11,8
6.13,9
6.26,1
6.35,1

DSR med ski på
På årets store skitur til Alpe d'Huez har 45 roere fra DSR nu bevist, at vi kan andet end at ro. Med
brædder og stave indtog vi hele terrænet omkring byen, som om det var vores eget rofarvand .....
OK, nogen havde mere piste-stil end andre, men det er jo tanken, der tæller.
Hele ugen var præget af høj sol og højt humør, og da vi boede centralt i byen, så var der ikke mange barer og supermarkeder, der ikke nåede at nyde godt af vores fornøjelige DSR-selskab ©
Dagene gik med alt fra ski skole for begyndere til de vildeste off piste-guideture alt efter deltagernes
temperament og vovemod. Fast indslag midt på dagen var at mødes til frokost. . .. til udveksling af
historier om dmbelige styrt kombineret med områdets "nationalret" tartiflette.
Hotellel~ bar og balkoner egnede sig fremragende til after-ski - tæt fulgt op af aften-aktiviteterne,
der bød på både "pub crawl", fransk aften med ost og rødvin, "tour de chambre", hygge og fest ... .
så selv Pist'ase-guiderne begyndte at ligne nogen, der kunne trænge til rekreation!

Efter en uge i hinandens behagelige - og let vanvittige selskab - udviklede vi en indforstået humor.
som vi absolut synes, at resten af klubben skal indvies i. Læs nedenstående spørgsmål, citater,
kommentarer. .. . og ikke mindst "Grønspætter" - så bliver du nærmest et med de skøre ski-roere .. ..
og forberedt på, hvad du kan vente dig næste år (som Asterix - næsten - siger: " De er skøre, de
roere):
Hvis du efter gennemlæsning af artiklen er blevet forvirret/frustreret
er på vej ud i uforudsigelige livsløbskriser og traumatiske kriser ... .. .eller blot er supergod og kender svarene . .. .så mail til hærgenisseme og de vil være yderst behjælpelige. Det kan ikke udelukkes ut der evt. kunne være en belønning (Følgende priser vil vi blot
nævne: sølvbjørnen og bodil).

Dagens spørgsmål:
H vem præger Al pe d' H uez i uge 6, år 200 l ?
Hvem holder after-ski i ecstacy-lignende tempo?
Er pistevisning aktivt skiløb, eller after-ski?
Hvor kører liften hen i dag?
Hvor er Hannes pose med Berits gave?
Er Jakob S. virkelig gammel elev fra Den Kgl. Danske Balletskole?
Var det virkelig en lavine, der ramte Underground, eller var det bare DSR')
Er Bolette, Birgitte, Eva B. og Charlotte virkelig de 4 musketerer?
Er vi andre blot wanna bees?
Hvor er Hannes pose med Berits gave?
Modtager Ulrik stadig krisehjælp efter at have oplevet Mortens suspekte seksuelle tilbøjeligheder?
Hvor er Hannes pose med Berits gave?
Hvor koldt er det at rulle sig i sneen ved den udendørs svimmingpool?
Hvor mange kameler har Jacob Hiet i bytte for Steen?
Bruger Morten virkelig vaseline?
Hvad mener Lars B. når han signalerer store bryster og snakker i tåger foran pigerne?
Hvornår er der natmad?
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Hvad far "voksne" mennesker til at danse "Nu 'det jul igen ... " på 3 etager')
Er det kun natmadsudflugter, der kan få DSR roerne ned i æg, selvom de er på ski?
Koster det virkelig 120 FFR for y, baguette uden et lille stykke flæskesteg?
Hvorfor går Hanne fra posen?
Bliver Berit og Rikke nogensinde bedt om at skrive referat til DSR-bladet igen?

Dagens citat:
Godt Sal (Først var der en der sagde dette nu er det hele DSR).
Yellow snow: Don't eat it - just drink it! (Roere efter I. værelse til Tour de Chambre).
Jeg troede. at jeg havde mistet mit ene ~ie, men det var bare sne (godt så., Claus).
Da I jo er voksne mennesker, forstår l vel hvad jeg siger (nej, man må ikke lave sneboldkamp ved
liggestolene, Rasmus) Udtalt af en ældre kvinde med fransk accent.
Sex og ski skal ikke blandes - ligesom øl og alkohol (Ulrik, der nægter udtalelsen).
Der er tor lidt lift i køerne. (hvor er mine stave?, Birgitte).
Utilfredse - tale - op at stå - visioner, visioner. ... røde tal! (lallende DSR-roere).
Kom så piger! (Morten søndag aften ... og andre dage).
Hvis nogen påstår at jeg snorker, kan de bare lade være med at lytte efter (vJ2Z Rikke).
Jeg har roet ned af pisterne uden stave (en nybegynder miljøskadet roer på ski).
[-Ivad har vi dog gjort, siden vi har det så godt? (Bolette).
Jeg har fuldstændig kontrol over min fart (sagt på fransk af en musketer).

Dagens gåde:
Er der alkohol i ananas juice?
Hvem stritter først, hvis man hænger dem i velcro og latex på væggen?
Hvorfor lar jp aldrig en bodytequila?
Hvorfor er der radio indbygget i franske toiletrulle-holdere?
Og kan man holde test på et toilet, hvis radioen i holderen skratter?
Hvor er !-Jannes pose?
Hvorfor har franskmænd hm torso-spejle til mandlige DSR-roere?
Hvorfor tror DSR-roere at "Angel" skal synges som "Vimmersvej" i vilden sky (stakkels band!)?
Hvor mange kameraer går i stykker, når Anja og Christina ikke lytter efter Mads?

Glimt fra Tour de Chambre (fa/o Mor/en Jensen)

Dagens "Grønspætte ,.:
Hvordan ved man, al man ikke skal tage skiene med ind i æggeliften:
Der er ikke plads nok
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Når du prøver at få dem ind alligevel, kommer liftpasser farende og flår dem ud i sidste sekund.
Hvordan konuner man ud af et toilet, som en fransk kro-mutter har låst udefra., fordi man ikke har
betalt toilet-penge')
Rusk godt i døren og konstater at den er haspet udefra.
Find liftkortet frem og træk bukserne op (kunne være Rollo & Kings nye hit?).
Lirk ganske forsigtigt haspen op med liftkortet.
Spørg kro-mutter om hun virkelig har haspet dig inde.
Gi' hende et fur på dansk (med fransk accent), når hun siger "ja".
Meddel de andre roere, at vi aldrig sætter vores ben der igen.

Hvordanfår man DSR-roerne ti! at more sig på pub crawl?
Anbefal guiderne at vi skal videre til næste pub.
Konstater at du først må gå om '/2 time.
Lyt til musikken og konstater at techno er shit.
Overdøv DJ og samtlige besøgende og indtag dansegulvet med en gevaldig Boggie Voggie.
Dans som om det gælder livet!

Sådan finder man Hannes pose fra hattehylden:
Kontakt guiden på hotellet og find ud af at posen er havnet i en by på den anden side af bjerget.
Få lovning på at posen dukker op næste dag,
Sørg for at buschaufføren glemmer sagen.
Få guiden til at ringe igen.
Sørg for at buschaufføren afleverer posen på et forkert hotel.
Få hotelmutter til at køre i grøften, når hun er på vej over for at hente posen.
Modtag posen og sørg for at æsken med Berits gave er tom'

Hvad gør man, når man mangler musik til Tour de Chambre?
Find ud af om Niels er med.
Hvis nej, så er du fortabt. .... men hvis ja: så insister på Ødemarkssangen af Bamse & Kylling.
Lyt godt efter, så du kan lære sangen udenad. (Send evt. en email til haergenisse@soldk, hvis du ikke
kan finde Niels).
Som alternativ kan du låne Anja's diskman.

Hvad gør man, når man har både en fransk security OG en KVIK 'er ombord
på et grønlænderfly?
Sørg for at alle passagerer har spændt deres sikkerhedsbælter og blot venter på take ofr
Forsøg at aflede opmærksomheden fra KVlK'eren, når security kommer ombord.
Sørg for at security-gutten gentagne gange kontakter både piloter, KVIK'eren, kabinepersonalet,
KVlK'eren igen, øvrige passagerer og hash-hunden.
Prøv stadig at aflede opmærksomheden fra KVIK'eren, der er godt rød i hovedet. ... og føler sig tæt
på alSJøring af noget ubehageligt.
Når det ikke lykkes, så sørg for at Flemming og andre kommer med vil.de tilråb om hash og narkohunde - gerne på engelsk, for det forstår franskmænd alligevel ikke.
Overbevis KVIK'eren om at gå ud på start-banen for at smide tøjet og få en fransk vasker.
Tilbage er der kun at sige 1000 tak til Ulrik, Flemming og alle andre deltagere på skituren 2001 vi glæder os ti l næste år! !! !

@fra Berit Haahr Hansen og Rikke Mø/bæk
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Årets ski-cocktail il l' Alpe d'Huez
Skal De holde et forrygende cocktail-party, og har De en uge til rådighed, så kan vi va.rmt anbefale
følgende festlige drink, der vil gøre enhver erfaren roer blød i knæene, gevaldig træt samt godt ør i
hovedet:
•

Tag en let forsinket Boing 747 med grønlandsk besætning

Tilsæt følgende ingredienser i vilkårlig rækkefølge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flemming og Ulrik som aJTdJlgører med pædagogiske evner
220 km. pister (36 km. grønne, 30. km. blå, 22 km. røde og 12 km. sorte)
l stk. fonnodet balletbam
25 pistesild samt en pisteterrorist
l aftenens Pub Crawl
X antallatextøj (spørg Morten hvor mange)
4 gange skiskole efterfulgt af 2x4 stk. after-ski
Tour de Chambre med 8 værelser og mindst en støvledrik
1 stk. syngende Niels med flair for Bamse & Kylling's
repetoire
Fransk aften med ost- og vinsmagning
Vaseline i store mængder
Pisteslik (som ikke skal ligge på hattehylden, Hanne!)
Ananas juice uden alkohol
Lift-udflugter med skiene inde i æggekabinen
I stk. aflåst toilet (Bollette, er du kommet ud?)
Max. 1 stk. K. Nussen på et bord
Samt en anseelig mængde DSR-roere (med højst en KVIK'er)

Alle ingredienser hældes i Alpe-mixeren og blendes godt og grundigt i en uges tid. Tilsæt tynd alpeluR masser af sne og sol dagligt!
Denne cocktail er altid et hit! - Gå ikke glip af næste års super-cocktail, der som noget ganske enestående vil tilsættes yderligere ingredienser:
•
•
•
•
•
•

Mere mad
Mere natmad (inkl. et lille stykke flæskesteg)
Svimmingpool med spabad
Fri massage som en del af fællesarrangementet
Flere værger til Ulrik (nej, Morten du er ikke kvalificeret')
DSR slagsange-hæfte (hvem vil være redaktør?)

For yderligere infonnation om næste års cocktail, bedes De rette henvendelse til Anja Hardtmann
og Birgitte Østergaard Hansen.

De hjerteligste Hiiltemeier-hilsner fra Berit Haahr Hansen og Rikke Mø/bæk
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**************k********************.**************************.************************

Annonce:

Værge søges snarest!
Til forladt roer søger vi snarest en ny værge (evt. flere), som er i stand til at udfYlde pladsen efter
en trofast og pligtopfYldende værge, som har fået nye udfordringer (vræææl!). Vi er naturligvis
glade på den afgående værges vegne, og ønsker al mulig held & lykke ...... men vi er dybt bekymrede for den forladte roer, der har følgende karakteristika:
•
•
•
•

Hankøn med mørkt hår
Skabsjyde til fmgerspidseme (uha)
Ses ofte som supennodel for DSR-tøj
Hans grønlænder-gen er veludviklet - ses især til DSR-fester

Er du stabil, samvittighedsfuld og trofast, så kontakt pistesildene på e-mail haergenisse@sol.dk.
PS: Pladsen kan evt. deles aftlere, da jobbet er ret krævende!
**************.. ** .... ****.***** .. ************************.***** •• * ••• **** ••• *.*** •• ***.*.*

Den værgesøgende Ulrik
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Månedens portræt
Han har prøvet næsten alt; han keder sig aldrig, og han er vild med gamle biler. Månedens portræL har sat Paul Briiniehe-Olsen,
nyvalgt formand for DSR i den varme stol.

Prøvet næsten alt...
Paul Briiniehe-Olsen startede i DSR i 1988
næsten samtidig med, at den tidligere formand Henning sætter sig i stolen. Det var en
god ven, som valgte klubben, hvorefter vedkommende kort tid efter flyttede til Paris og
lod Paul om roningen i klubben på Strandvænget.
Lige siden sin start i DSR har Paul kastet sig
ud i alverdens projekter og aktiviteter. Gennem en årrække har han været flittig deltager i
Motion+; han har roet på Bagsværd siden
1998; deltager aktivt i turene til Hjelmso,
hvor han sidste år prøvede kajakkens svære
kunst; er medarrangerør af den årlige Stronhult-tur i november; giver gerne en hånd med
ved bådvedligeholdelsen, og har i det hele
taget gjort sig bemærket i klubben.

Paul Brnniche-Olsen

Sidstnævnte var også grunden til, at han i perioden fra 1995-96 blev valgt ind i Styrmandslauget
som festarrangerør. Nu hedder næste udfordring så formandsposten.

Vil gøre en god roklub endnu bedre
Valget til formand kom ikke helt bag på Paul, da han faktisk har været på oplæring til posten siden
november 1999, som en del af bestyrelsen.
Motivationen til formandsposten kommer helt naturligt af, at DSR er en rigtig god roklub, siger
Paul med et smil, mens han derved let og elegant undviger mit spørgsmål om, hvorfor lige han blev
valgt som ny formand?
Derimod er det med den største entusiasme. at Paul kasLer sig over spørgsmålet om, hvad han vil
bibringe klubben af nye tiltag. Med udgangspunkt i et gammelt socialdemokratisk citat om at gøre
gode tider bedre, ser Paul hovedsagelig sin formandsrolle som formidler og koordinator i en klub,
der skabes af medlemmernes aktiviteter.
DSR er som base en god klub, da vi nok i højere grad end de fleste andre roklubber opfYlder de to
væsentligste grunde til, at folk melder sig ind. Nemlig motion (evt. konkurrence) og det at skabe/udbygge socialt samvær, forklarer Paul.
Det fører nu automatisk samtalen hen til den netop afholdte strategidag (18 .feb.), hvor mange
fremtidige tiltag omkring klubben blev vendt og drejet.

Vi er ikke rige - kun på ideer
Trods DSRs positive udgangspunkt er der nemlig en stor gennemstrømning. For hver 250, som
hvert år melder sig ind i klubben, er der ca. 250, som melder sig ud. Så noget af det vi vi l sætte
fokus på fremover, pointerer Paul, er følgende:
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•
•
•
•
•
•

Overgangen fra "ingen" roret til roret bl.a. afhjulpet ved instruktørernes hjælp.
Større mulighed for at kaninerne kan deltage i tilrettelæggelsen af fester m.m.
Synliggøreise af udvalgene i klubben ved hjælp af løbende præsentationer i bladet.
0+ roning for alle dem, som har faet børn; en selvorganiseret børnepasningsordning - nogen
ror, mens andre passer børnene.
45+ roning med den forrige formand Henning "in charge".
IT-udvalget med DSR's hjemmeside i fokus . Et meget højt prioriteret udvalg, som sagtens kan
bruge flere "kvikke hjerner". Henvendelse til Dorthe Bartels.

Sidst, men bestemt ikke mindst var der på strategidagen stor fokus på klubbens økonomi. Vi er ikke, som mange tror, en rig roklub, siger Paul. Budgettet er stramt, selvom vi både får økonomisk
støtte fra diverse fonde, og kaproningen så godt som dækkes af Ree's Legat. Derfor er der ogs1\ forskellige renoveringer i huset (gå bare efter lugten . .. ), som lige nu må vente til, der er råd!

Sund motion udenfor mange skader
Konkurrence er sjovt, mener Paul. Derfor er han også at finde både til DM i ergometerroning og
Otter Grand Prix - og det er altså ikke som tilskuer, men som aktiv deltagende roer. Om sommeren
på vandet til regattaer og om vinteren svedende i ergometeret. En perfekt motions form, næsten
uden skader.
Jeg ror ca. 2 gange ugentligt, siger Paul stolt, men det er især muligt, fordi jeg arbejder og bor lige i
området. Altså ikke at forstå, at Paul ror i arbejdstiden, for det tillajer en stilling som adm. direktør
i Lærernes Pension vist ikke, men rettere at roning ogjob kan forenes pga. beliggenheden inden for
samme radius.

Fra barnevogn til Jaguar eller var det omvendt?
Første gang jeg møder Paul er på Hjelmso, hvor al form for aktivitet pludselig ophører, da han
dukker op. Ikke decideret pga. Paul, men rettere pga. det køretøj , han ankommer i - en blå Jaguar
fra 1956.
Det er nemlig ingen hemmelighed, at Pauls store passion er klassiske ral ly løb, og at han er den glade ejer af både en Volvo fra 1967, og så Jaguaren.
Paul påstår, at det hele startede, da hans mor gik tur med ham i barnevognen, og pegede biler ud.
Senere i forbindelse med sin uddannelse til polit. var det oplagt at studere den store industri omkring biler. Også var interessen for de gamle biler ligesom lagt, ikke mindst pga. de mange smil
som de vækker, når man kommer kørende, griner Paul skævt. Dog siger han lige så alvorligt, at han
ikke har "scoret" siden han erhvervede den første bil i 1996.
Nu står det nemlig på istandsættelse af et gammelt hus, for at gøre plads til den lille familieforøgelse. Og "ja" siger Paul smilende, "Iad mig bare løfte sløret. Vi skal have tvillinger til juli, og det bliver en dreng og en pige."

Kaptajn på rette kurs
Som det sikkert fremgår, så keder Paul sig aldrig - og kommer he ller ikke til det i fremtiden. Han
har masser af projekter at søsætte, både i DSR-regi og udenfor, og med den energi og det gode humør, som under hele interviewet har sprudlet ud af Paul, -ja, så har DSR vidst fået den helt rigtige
kaptajn med den helt rette kurs.
Og som en ægte søulk afslutter Paul med at sige: Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på vandet igen - vi ses!

AIMarianne Bentzen (red)
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Dan Nielsen 60 år
Den 15. marts nmdede Dan Nielsen et skarpt
hjørne, og det gav anledning til et lilje tilbageblik i det fudselaren selv kaldte en helt anden ti dsal der.
En tid, hvor DSR kun var forbeholdt mænd,
bortset fra køkkendamen, som boede i roklubben. Der var en inspektør, som passede
det hele, og da det var en akademisk roklub,
så rørte de menige medlemmer helst ikke bådene, men overlod det til de to bådbyggere.
DSR var lidt "bedre" end de andre roklubber,
og skulle der være fest, så inviterede man
bare en masse sygeplejeelever.
Dan Nielsen tilhørte en lille gruppe på tre
venner, som tit tog op til sommerhuset ved
Fakse Ladeplads og roede nmdt i en lille roDan Nielsen
båd tilhørende den enes onkel.
Derfor var det helt naturligt, da de en dag i starten af 60'erne drog ned til DSR og startede deres
rokarriere. Derimod ændrede det fuldstændig Dan Nielsens uddannelsesmæssige karriere. Fra at
læse matematik på Bohrs Institut blev han færdig som jurist ved Københavns Universitet i 1975,
men hvad var nu lige grunden til det? -Jo, Dan Nielsen og vennerne havde utallige gange iagttaget
en ældre advokat, som *bnm som en neger hver dag lå på græsplænen foran DSR og læste avis, og
kun hvis en afhans klienter døde, blev han tilkaldt kontoret. Bedre job kan man vel ikke tænke sig,
vel!
I 1986 nedsatte Dan Nielsen sig som selvstændig advokat med egen virksomhed på GI. Torv i København. Men trods advokattitlen på visitkortet har han aldrig svigtet DSR. Han har siddet i bestyrelsen både som sekretær og kasserer; været redaktør på medlemsbladet; og været i redaktionen
omkring årbøgerne. N u holder han sig ti I at være dirigent ved general forsaml ingerne og er et af de
tem bestyrelsesmedlemmer bag DSR's venner.
På det afsluttende spørgsmål om, hvilke roture der gennem tiden har været de mest uforglemmelige, svarer Dan Nielsen: -øsreglTVejr erjo altid noget man husker, men oplevelser som havblik ved
Taasinge/Fyn og bølger i Skagerak, der er /re gange så høje som båden - se det er noget, jeg aldrig vil glemme!
Fra redaktionen skal lyde et stort tillykke til Dan Nielsen med den nmde dag.

Af Marianne Bentzen (red)

*Redaktionen er bekendt med, at dette ikke er politisk korrekt sprogbrug
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Kajakker i DSR
Hvilke aktivitetetsmuligheder dækkes der over i kajaksektionen? Ja, man kan egentlig sige, at de
fleste af klubbens udvalg også har deres pendent i kajakudvalget, der i mindre målestok skal dække
samme aktivitet blot for kajakområdet.
Kajaksektionen har hver sæson b1.a opgaver/aktivitet indenfor følgende områder:
- kaproning på Trænings Center Bagsværd
- langture til ind- og udland
- instruktør- og k1ubtræneruddannelse
- kajak+ og alm. motionsroning
- instruktion af pingviner
- pingvin+ træning
- vinterroning
- nyanskaffelser afbilde og andet materiel
- vedligehold afbådpark og kajakskur
- søgning af legat/sponsorer
- specielle aktivitetsdage, fX polo-/fos-kajak
- løbsdeltagelser, herunder DM og diverse kort- og langdistanceløb i hele landet
- deltagelse i div. DKF arrangementer samt kreds/landsmøder og årsmøde
- indendørs kajak-ergometerroning, herunder DM
- udvikling afkajakreglement samt fx regler for langture, vinterroning, transport og forsikring

- web tekst og billeder samt månedlige indlæg til DSR bladet
- festarrangementer
Kajakker har ikke altid været en selvfølgelig del af roaktiviteten i DSR. I 1981 nævntes kajakker
faktisk for første gang og diskussionen gik på hvorvidt kajakroning skulle forekomme i DSR. Bestyrelsen nedsatte derfor et kajakudvalg bestående af tre personer, som skulle arbejde videre med
dette emne. Svaret var heldigvis et ja og året efter (1982) fik DSR de første 2 kajakker. Flere roere
deltog i DKF kajakinstruktør-uddannelsen og fik dernæst fornøjelsen af at uddanne ny pingviner.
Herved havde vore medlemmer nu mulighed for at opnå kajakret. Dette var således startskuddet til
den stigende aktivitet i kajaksektionen.
l 1994 blev kajakskuret opført tor at give pladser til de stigende antal kajakker samt til udvidelse af
båd~en i bådhaJlen. I 1997 blev kajakskuret udvidet yderligere således at der nu er plads til 58

både. Hvert år anskaffes der ca 3-4 kajakker, men de ældste må med mellemrum lade livet, idet de
ikke længere kan lappes sammen. I 1996 fik vi også anskaffet et kajakergometer, som benyttes flittigt i vintersæsonen.
1991 var året, hvor DSR for første gang tog på langtur. To kajakker i selskab med en to-åres inrig23

ger roede fra Prag til Berlin. Aret efter gik turen til Rusland. l 1996 gik turen til Venedig og Gardasøen med kajakker på egen hånd. Der har også være ture til bl.a. Frankrig og Sverige de seneste
par år.
På langture arrangeret af langtursudvalget er kajakker ofte meddeltagere i følgeskab med robådene.
Der er således mulighed for at dyrke begge rosporter på sarrune tur ved at alternere fra kajak til
robåd. Kajaklangture uden inriggere er begrænset af manglende bagagekapacitet og derfor der
normalt et landhold som support, med mindre der kun er tale om endagsture. Populære langtursdestinationer i 'Danmark' er bl.a. Flensborg/Slesvig omrddet, det sydfYnske øhav, div. fjordområder
samt Gudenåen og MølLeåen.
Udviklingen er således gået stille og roligt. Vi er i dag ca. 130 medlemmer med kajakret og tallet
stiger en smule år for år. Kajaksporten er i vækst i Danmark, og på landsplan dyrkes der, ud over
turkajak- roning, også mere specielle former som polo-, fos- og havkajakroning. I DSR er der p t
ca. 1,5 års ventetid ti I at komme på kajakinstruktion. I forbindelse med ophold på vor scullertræningslejr ved Hjelmsjo kan medlemmer, der ikke er under kajakinstruktion, aJPrøve kajakinteressen
i sikre omgivelser og øvede kajakroere kan træne i kajakker af forskellige sværhedsgrad.
Det er kajaksekticinen målsætning at bevare roånden og det gode kammeratskab i DSR samt at
fremme kajaksporten.
KajakUdvalget /Pete~ Viuf Johansen

.';",

.

Violinvirtuos anbefaler ronii1g ' .
"Sonning-vinder Mutter anbefaler·roture". Med denne overskrift på
forsiden af Berlingske Tider;\<;Ie d. 23.2.J<unne man i avisens interview med den verdenskendte tyske violinvirtuos Anne-Sophie
Mutter bl.a. læse, at hun hiver unge talenter med ud på en rotur.
'"Man bliver ikke musiker ved al stå og øve sig i ti år. Det kræver
også en kæmpe livserfaring, kulturel dannelse og al man lukker
øjnene op ji:!r naturen og dens skønhed. Man må også ud al ro.
som jeg gjorde med en ung kinesisk violinisT sidste sommer, der
skulle ud af del øvelokale ..
Berlingske havde interviewet Anne-Sophie Mutter i anledning af. at
hun var i København for al modtage Leonie Sonnings Musikpris.
Havde vi i DSR vidst noget om denne ro-interesse på forhånd, havde vi naturligvis inviteret hende
ned i klubben. Måske en ide for DFm med et arrangement, næste gang fr. Mutter er i København?
- forhåbentlig på et tidspunkt, hvor en rotur er mere oplagt end i februar måned.

LB

,:'r.
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Gåsehusløb 4. februar 2001
En lille trofast skare havde trodset snernasserne og begivet sig til Ravnsholt Skov for at løbe orienteringsløb. Anstrengelserne blev rigeligt belønnet, da vejret var helt fantastisk, og Ronald havde
lagt nogle gode baner.
Der var mange, der gik og troede, at det var mørkt og koldt og gråt den morgen, men ikke i Allerød.
Solen skinnede fra en skyfii himmel, luften føltes ren og klar, og landskabet var dækket af et tykt
lag sne, det var utroligt smukt.
Sneen gjorde orienteringen sjovere end normalt, da mange af
de sædvanlige kendetegn i skovbunden var skjult. Hvis man
var blandt de første på ruten. var der heller ingen afslørende
fodspor, der ledte vej til posterne. På den anden side var det
meget opmuntrende at finde fodaftryk fra en anden o-løber,
når man følte sig på vildspor.
Ronald kender skoven godt, så han havde lagt nogle interessante baner, selv for de mere rutinerede løbere. Den korte vej
gennem terrænet var sjældent helt så enkel, som den så ud på
kortet, men det er jo det, der gør det sjovt at løbe orienteringsløb.
O-selaionen
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Orienteringsløb 2001
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

08 .04
22.04

Gåsehusløb

29.04

*** DSR ***
Lyngby OK
Vestsj . Skovkarle

OS.OS
06.0S

B
SM-Stafet
B (SM)

Ravnsholt
St. Dyrehave
Rørvig Sandflugts PI
TegJstrup Hegn

HSOK

Grib Skov Mårum

Ballerup OK

11.0S

Stafet

Tokkekøb Hegn

Lillerød

B

13.05

B

Danstrup Hegn

DSR

20.0S

D

Rude Skov

24.0S

Stafet

GI. Grønholt Vang

SG
Søllerød OK

12.06

Byløb

København

Lyngby OK

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
ht1p://homeO.inet. tele. dkJrclausen/dsr/osek. htm
eller via www.dsr-online.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 3 km, S km og 8 km
Øvrige løb: Johan Frydendahl
Engbakken 27
(14 dage fur) 2830 Vin.un

tlf 38 1762 S2 (arb.)
45 85 86 05 (priv)

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bJadet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskene til DSR med an. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eJler håndskrevne indlæg. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk tor redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke som
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: tirsdag d. 17. april 2001
Redaktion:

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

Tryk: Offseta, Horslunde
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Oplag: 1.350 stk.

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø
Postgiro 5003466
Hjemmeside: www.dsr-onJine.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 Il

Formand:
Paul BrUniche-Olsen
HøjrupsAlle 27
2900 Hellerup
W 39 40 48 42
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2. tv.
2100 København ø
W 39 274882
e-mail: dsr@dsr-online.dk

Kaproningschef:
Rune Gartner
Skindergade 32. lej. 17
1159 Kbh. K
W 26747048
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

Instruktionsrocbef:
Morten Runge Poulsen
Borthigsgade 13, I.
2100 København ø
W3927 IO 50
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
W 38198931
e-mail : motion@dsr-online.dk

Langtursrocbef:
Lene Christensen
Evanstonevej 8C
2900 Hellrup
W 392072 05
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Peter Viuf Johansen
Holsleinsgade 55, st.tv.
2100 København ø
W 3543 4041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, 5. tv.
2100 København ø
W 35 42 84 56
e-mail: pluS@dsr-online.dk

Køgemester:

Materielfurvalter:
Flemming Borg Jensen
Hovedvej 92
2600 Glostrup
W 43 46 IO 55
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
W 3929 &4 99

e-mail: hll storva l(cr:'.tI'dsl-0111111C rik

Susanne Agersnap
H. C. Ørsledsvej 63
1879 Frederiksberg C
W 35 36 88 05
e-mai]: koegemesten@dsr-online.dk
Kontingenll<asserer:

Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail : pld\an25!,,i'get2Ilct dk

Orienteringssektioneo
Fonnand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
W 45 88 58 86

KAsserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 SI.
2700 Brønshøj
W 38284871

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
W 45 85 8605

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
W 39680319
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Engle. djævle, tigre. bjørne, tdslørede araberkvinda haremspige~ hippier og mange flere
var blandt de deltagende I karnevallet d 17.3. På bil/edel ses tre afafienens smukke!.re Iliga

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLADNR.4 * MAJ2001 * 69. ÅRG.

Ved standerhejsningen d. 25. marts døbte/ormanden/or Tuborgs Grønne Fond, Niels Roe/sen,
den toerkajak, som/anden har givet DSR. KajakJænjik navnet "Rødj/Sk"
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I N DM ELDELSE: sker ved at udl)'lde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i bådhaUen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsrrist pålægges et geo
byr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort rra rykker, men gebyret
vil btive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlenuncr i aldersgruppen 20·
24 år betaler 360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fYa 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. 5003466 samt ved al anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet , som posthuset Oeholder (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 antøres på disse.
OBS! IKKE A UTOMATISK UDM ELDEL';E VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fimdet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion
vil tørst finde sted ved en restance svarende til Y, - I års kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved ineasso. Alle omkostninger i torbindeise henned betales af skyldneren.
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Aktivitetskalender 2001
Dato

Begivenhed

5. maj

Intro-fest

Il. maj

Måneskinstur

10.-13. maj

Langtur på silkeborgsøerne

19. maj

Rosportens dag (Kredsarrangement)

24. maj

Kredstur til Struckmannparken

23.-27. maj

Langtur på Flensborg Fjord

29. maj

Informationsmøde om kajakløb

1.-4. juni

Pinselangtur til Næstved (Karrebæk Fjord)

S.juni

Måneskinstur og fredags bar

16. juni

Fødselsdagsfest

14.-22. juli

Langtur på Hardangerfjorden

11.-19. august

Langtur rundt om Mors

27. august

Klubkaproning

l. september

Kanindåb

Nyt fra bestyrelsen
•

Dronning Margrethe og Prins Henriks fond har bevilliget kr. 20.000,-lil istandsættelse afkongeværeiset, der jo som bekendt bl.a. har været ramt af en vandskade.

•

Som følge af en ændring af loven om folkeoplysning skal DSR nu oplyse personnumre på
medlenuner, der ikke bor i Københavns kornrnune. Alle medlemmer bedes derfor oplyse deres
personnurnrner. Se nærmere indlæg herom andetsteds j bladet.

•

Der har nu været afholdt to introduktionsaftener for kaniner med i alt ca. 250 deltagere.
Størstedelen af årets "kaninkvole" er således
opbrugt, men der er dog stadig mulighed for et
antal interesserede kaniner, der ikke har været
til introduktionsaften, for at blive medlem af
DSR og gennemgå instruktionen.

Du gamle måne .....
Årets første måneskinstur finder sted Store Bededag, fredag d. ll. maj.
Vi mødes k1. 19 ved bådhallen, hvor vi sætter bådhold. Herfra stævner
vi ud og sætter kursen ind mod Københavns Kanaler, hvor vi går i land
ved Gammel Strand for at indtage de medbragte lækkerier efter eget
valg. Når tusmørket sænker sig, går vi atter i bådene og ror i lygternes
og fuldmånens skær tilbage til Svanemøllen. Vel hjemme igen er der
mu lighed for at sky lle e fter ovenpå, hvor baren bliver åbnet og der bliver serveret natmad.
Hold øje med o pslaget, og skriv dig på listen - det er ganske gratis. Natmaden koster 30 kr. - billet
købes i baren fra mandag d. 30. april.
Husk., at det er styrmændenes ansvar, at der er lys på båden. Medbring evt. selv en lygte, hvis klubbens lygter sk.'UJle svigte.
Er du kanin , skal du selv have en aftale med en instruktør i forvejen.
Næste måneskinstur er d. 8. juni. Se nærmere oplysninger på opslagstavlen.

Vel mødl
Malionsudvalget

Skabskort
Tiden er inde, hvor du skal forny dit skabskort, hvis du vil beholde dit skab. Efter den 15. maj vil
låsene på ikke fornyede skabe blive klippet 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
skabsnwnmt:r 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 Haut
husforvalter
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Teknik +? Søndage kl. 16.00? Hvaffomo'et?
Kender du det - man har iliet roret, roningens muligheder åbner sig for en. Der er langture, hyggeture, kaninture, alle-mulige-andre ture man kan komme med på, men der er ligesom noget der
mangler. .... Noget den sidste instruktør man havde, inden ro retten blev givet, sagde, al man kunne
arbejde videre med, så man kom til at ro RIGTIG godt.
Hvis du ønsker at blive bedre til at ro, end du er nu, kræver det 2 ting. For det første en vilje fra din
egen side til at forbedre dit rotag, ili mindre ondt i ryggen/skuldrene/ knæenelhåndleddene og have
fomemmelsen af al båden flytter sig, når du hiver i åren.
For det andet: TEKNIK +
Teknik + er videregående roinstruktion. Det er et tilbud om al blive rettet at' de to trænere Thomas
og Waltraut, der instruerer fra motorbåden. TEKNIK + ER IKKE ET KAPRONINGSTILBUD!
(der må vi henvise enten lil motion+, der er træning tillangdistance-kaproning eller lil kaproningsafdelingen på Bagsværd).
Målgruppen er alle folk med roret, der ikke ror kaproning, men som har et ønske om al effektivisere og forbedre deres roslil. Du er ikke forpligtellil at komme hver gang, men kan komme, når du
har lid og lyst.
Teknik+ er glimrende som forberedelse til en langtur, hvor man lige kan ili pudset stilen lidt af,
inden man skal ud og sidde i en robåd flere dage i træk, men det kan også bruges til bare al blive
lidt bedre, så man hurtigere kan komme op til Skovshoved og spise is og kage tirs-/torsdag.
Så derfor kom og vær med omkJædte på bådpladsen hver søndag kl. 16.00 og bliv bare en smule
bedre til at ro, end du er i dag. (Det skal nævnes, at de folk der ikke er klar kl. 16 (PRÆCIST!)
kommer ikke med).

Vel mødt og venlig hilsen
Thomas Krumholt

Forårstur til Struckmannparken
Torsdag 24. maj mødes vi kl. 9.30 i DSR for at sætte bådhold.

Roturen til Struckmannsparken 5 km. nord for Tårbæk v.
Skodsborg er en årlig stor begivt:nhed, hvor vi møder roere
fra en bred skare af andre klubber fra Københavnskredsen.
Roerne kommer fra såvel Hdsingør som fra H vidovre og D ragør.
Når bådene er bragt på land fra kysten, spiser vi sammen
den medbragte frokost, hvorefter der dystes i de traditionelle
discipliner, som gør enhver roer og spejder ære
(tovtrækning m.v.).
Du skal blot medbringe frokost og drikkevarer hertil , samt tøj
etler vejrliget, da vejret på denne årstid jo kan være lunefuldt.
KaiTe, te, kage og frugt serveres deroppe, køb billet hertil i
baren formedens 25 kr. Med i prisen hører også en godtepose
til roturen pr. båd.
Er du kanin , skal du selv have en al1ale med en instruktør i
forvejen.
Og er du styrmand, vil styrmandsbolcher selvfølgelig give
ekstra styrke i tovtrækningen!
Skriv dig straks på listen på opslagstavlen, hvis du har ly st
til at deltage.

Mange hilsner fi-d
Motionsudvalget
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KOVSHOVED

Kajak-nyt
Mailingliste for kajakroere
For at sikre. at al information når ud til alle interesserede kajakroere og
pingviner, vil vi oprette en mailingliste. Send en mail til Jeanette på:
AJLU@ novonordisk.dk og du er på listen. Så er du sikker på ikke at
gå glip af noget!
Kaja kløb - informationsaften tirsdag d. 29. maj kl. 20.00
Overvejer du at deltage i løb i år, men mangler information om de forske.l.lige løb? Så mød op denne aften! Vi gennemgår løbslisten, fortæller om længden og sværhedsgraden på de forskell ige løb
og om, hvilke klasser og bådty per man kan stille op i. Desuden kommer vi med gode råd om
planlægning op tilløbene, og du vil blive informeret om, hvilke tilbud der vil være om fællestræning i år. Alle er velkomne, også selvom du ikke har nogen konkrete planer om at deltage i løb i år.
Vi glæder os til at se dig!

Kajakudvalgel

Langture i 2001
Langtursudvalget byder indtil videre på følgende ture i sæsonen:

Store Bededagstur til silkeborgsøeme 10.- [3. maj
Tur på Flensborg Fjord d. 23.-27. maj (Kr. Himmelfartsweekenden)
Pinsetur til Næstved (Karrebæk Fjord) d. 1.-4. juni
Ferielangtur til Hardangerfjorden d. 14.-22. juli (uge 29)
(se nærmere oplysninger andetsteds i bladet)

Ferielangtur Mors rundt, d. 11.-19. august (uge 33)
Nærmere oplysninger om turene findes på
langtursudvalgets opslagstavle

Med venlig hilsen langlursudvalget
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Sommerlangtur til Hardangerfjorden, Norge
Aktiv ferie, masser af roning, smuk natur, stavkirker, små bygder, lyse sommernætter , isbreer, brusende vandfald, aftenhygge ved bålet, søde ropiger med røde kinder, stærke rodrenge med store
overarme - ja mon ikke denne tur kan byde på det meste'
Fra den 14.-22. j uli arrangerer DSR en langtur på en af Norges smukkeste fjorde. Vi ror i den indre
Hardangerfjord i en uges tid med en enkelt overliggerdag, hvor der vil være mulighed for brevandring, en vandretur, sightseeing eller bare at slappe af Vi overnatter i telte på traditionelle campingpladser og fo rhåbentligt også naturlejrpladser. Maden laver vi selv over blus eller bål.
Praktiske oplysninger:
Er du interesseret, så skriv dig på opslaget, der hænger på langtursopslagstavlen i klubhuset. Der er
plads til 18 deltagere.
Turen koster 3500 kr. Inkluderet i prisen er: bus fra København - retur, bådtransport, overnatning,
mad og et par andre småting. Et depositum på 1000 kr. skal indbetales senest den 15. maj og restbeløbet inden 18. juni på Niels Gorm Jørgensen's konto i Den Danske Bank. Reg. nr. 3126 Konto
nr. 119887. Husk navn på indbetalingen.
Den 21. juni kl 20.00 er der info-møde på verandaen og ikke den 19. juni som angivet på opslaget.

Norge har fantastisk jlolle jjorde. her Sognejjorden (foto: Dorte Steiness)
Kontaktpersoner vedrørende turen:
Lene Christensen
Niels Gorm Jørgensen
Anne Mette Dahl

39207205
35420515
35851368

Venlig hi/sen Langtursudvalget

Standerhej sning
Den 25. marts, hvor DSR atholdt standerhejsning, gik vi også over til sommertid. Der var dog ikke
sommer-, endsige for.1rstemperaturer i luften denne dag, der var præget af en kold østenvind, der
ikke gav de forsamlede lyst til et langt ophold på bådpladsen.
Efter vokale indslag fut Studentersangerne, der på vanlig festlig vis bidrog lil dagens arrangement,
bød Paul Bri.iniche-Olsen for første gang som ny formand velkommen til en ny sæson. Han bem<L'Tkede bl.a., at DSR ikke, som nogle tror, er en rig klub. Derfor var han glad for, at to af de tre
både, der skulle døbes, var blevet givet som gave til klubben, idet hhv. Tuborgs Grønne Fond og
Rees Legat havde betænkt klubben med nyt materiel.
Formanden for Tuborgs Grønne Fond, Niels Roeisen, døbte herefter den dobbeltkajak, der var blevet indkøbt for de midler. fonden havde tildelt kajakafdelingen. Båden fik navnet Rødfisk. Roeisen
nævnte i forbindelse med dåben, at han var glad for, at tonden kunne støtte de sportslige og sociale
aktiviteter, der foregår i DSR. Han tilføjede, at farverne rød og grøn, der jo er meget væsentlige i
sejlsport og roning. også har en lang tradition i Tuborgs produkter.
Niels Henry Secher døbte herefter en dobbeltflIer, som fik navnet Poseidon.
Endelig døbte kajakrochef Peter Viuf en enerkajak.. der ftk navnet Hornfisk.
Efter båddåben kunne de fremmødte medlemmer fa et par timers hyggesnak over den dejlige frokost, der jo også er tradition for ved standerhejsningen.
LB

."

Niels Henry Secher døber den nye dobbeltflrer Poseidon.
q

Bent Packness 90 år
16. maj fylder et afDSR's mangeårige medlemmer, Bent Packness, 90 år.
Packness deltog i mange langtuTe som aktiv
roer. Under en af disse tegnede han de tegninger, der i mange år smykkede væggen i
Slyngelstuen og som nu er ophængt i Konge
værelset.
Bent Packness er ikke længere aktiv roer, men
ses dog af og til i klubben i forbindelse med
sammenkomster for de ældre medlemmer.

Red
Selvportræt af Bent Packness

Poul Erik "Røde" Jakobsen 75 år
Poul Erik Birk Jakobsen fylder 75 år den 23. maj. PEBJ er
nok ikke kendt af så mange i DSR mere, og da slet ikke under det navn. Han er mere kendt under navnet "Røde". Røde startede som roer, men fra starten af halvtredserne er det
orienteringsløb, der har beskæftiget ham mest. En gennemgang af de gamle hyttejournaler fTa Gåsehuset fortæller, at
han har været en flittig og heftig bruger af huset. Rødes aktivitet inden for DSR's Orienteringssektion toppede med, at
han var sektionens formand fra 1956 til 1962. Røde har
ydet en meget stor indsats for orienteringsidrætten generelt.,
og han var formand for Dansk Orienterings-Forbund fra
1975 til 1981. Røde har blandet sig i alt., hvad der har med
natur, miljø og idræt at gøre, og han markerer sig stadig
inden for Dansk Idrætsforbund. Røde blev det 3. æresmedlem i DOF, og han er indehaver af DlF's ærestegn. Røde er
stadig aktiv som orienteringsløber, og han klarer sig godt
blandt sine jævnaldrende, specielt nar orienteringen er svær. På grund af mangel på orienteringsløbere afsamme alder valgte Røde på et tidspunkt at overgå til at starte for OK Nord, som nu er blevet til Tisvilde Hegn OK. Røde er dog stadig medlem afsåvel DSR som afDSR's O-sektion, og vi
opfatter ham som en DSR'er, ogjeg tror også, at han inderst ved hjertet føler sig som en sådan. Vi
ønsker ham hjerteligt tillykke og alt godt fremover.

Ronald Clausen
- Et stort tillykke til de to fødselarer fra redaktionen.
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Tidligere formand Børge Boesen død, 79 år gammel
En afOSR's tidligere formænd, landsretssagfurer Børge Boesen, er afgået ved døden 79 år gammel. Boesen blev indvalgt i bestyrelsen som rochef i 1952. [ 1957 blev han sekretær, og fra 1958
var han kasserer, indtil han i 1963 valgtes til formand efter pianofabrikant Bjørn Møller. Ved den
ordinære general forsamling i 1967 fratrådte han efter eget ønske.
Boesen huskes især for to ting: Hans effektive, næsten professionelle tilrettelæggelse og gennemførelse af festligheden i anledning af Dansk Studenterronings I OO-årsjubilæum i 1967, samt at han i
foråret 1968 efter sin afgang som formand tog initiativet til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken mange års diskussioner og tovtrækkerier blev afsluttet ved vedtagelsen af. at
kvindelige medlemmer fik adgang til klubben.

Aage Bang

Nu skal du aflevere personnummer til klubben!
Som følge af ændringer i lovgivningen vedrørende voksenundervisning skal DSR nu oplyse til Københavns kommune, hvi lke af kJubbens medlemmer, der bor uden for kommunen og samtidig deltager i gymnastik m.v. Samtidig skal de pågældendes personnummer oplyses. E llers mister kJubben
muligheden for at fil tilskud til aktivi teterne.
Ændringerne skyldes, at kommunerne nu kun skal betale tor egne indbyggeres aktiviteter. De af
DSR' s medlemmer, der bor fx på Frederiksberg eller i Gentofte, skal Københavns kommune således ikke betale tilskud til, men det skal de pågældende kommuner selv via den mellemkommunale
udligning.
For at kunne opfY lde disse kraver det nødvendigt for DSR at fil oplyst alle medlemmers personnummer, idet medlemmerne jo ofte flytter. Du bedes derfor, næste gang du er i klubben, udfYlde
det skema., der ligger i baren eller ved opslag.<;tavlen i slyngelstuen og afl evere det i brevsprækken
på kontoret i bådhallen .

Red

II

Se Ægypten og dyk!
En gang sidste sommer var der et flot opslag, der opfordrede til, at vi i stedet for udelukkende at
bevæge os rundt på overfladen afvandet prøvede at se, hvad der egentlig gemmer sig under overfladen . Som kajakroer sy ntes jeg allerede, at jeg havde en vis erfaring med dy kn ing, og da jeg altid
har været fascineret af Jacques Cousteaus udsendelser, skrev jeg mig straks på listen.
Opslaget lokkede med , at eksperimentet skulle foregå i Rødehavet, hvor vand temperaturen sjældent
kom under 22 grader og lufttemperaturen selv i de hårdeste vintermåneder lå på 24. Vi skulle ud og
sej le i fIre dage, C Live aboard" som det hedder i dykkersproget) hvor vi kunne boltre os i vandet
ved nogle af verdens fl otteste koralrev. De resterende dage skulle foregå med badeferie i feriebyen
Sharm e l Sheikh.

Dykkercertifikat mv.
Nu var der så lige det problem, at for at kunne dy kke forsvarligt er det ikke nok med roret, kajakret
e ller andre hårdt erhvervede rettigheder. Man skal have dykkerret, også kaldet et dykkercertifikat.
Det er disse bogstavskombinat ioner såsom P ADI, CMAS, NASE osv., som j eg tit har undret mig
over. De dækker over internationale organisationer, som alle seriøse instruktører er medlem af, så
både de og organ isationen kan tjene en masse penge.
TurIederne Lars Henriksen, Niels Gorm Jørgensen fortalte på første infomøde om, at det var en
rigtig god ting at have et certifikat, for ellers var der \...1.111 snorkelmuligheden, hvilket ikke lige var
sagen, når vi skulle have fire dage med "live aboard". Certifikatet kunne erhverves ved, at man tog
teorien herttiemme, og selve dykkene i Rødehavet, eller det hele hjemmefra. Blandt deltagerne var
vi faktisk en del, der skulle have certifikat. Mange var diskussionerne om, hvordan det skulle foregå. Britta efterfulgt af Pia og Anette kastede sig straks ud i det og tog det hele herhjemme, før
vandtemperaturen faldt for meget! Andre af os overvejede mange andre løsninger, der indbefattede
smutture til varmere farvande ved de Canariske øer og lignende. Resultatet blev dog, at vi alle nåede at tage hele certifikatet herhjemme, de sidste af os i januar måned. Pudsig fornemmelse at være
på stranden i Tisvilde midt om vinteren, men i tørdragt er det faktisk ikke så slemt!
Et andet diskussionsemne var vaccinationer. Var det overhovedet nødvendigt? Skulle det være
Garnmaglobulin eller Havrix? Virkede det også overfor pilerokker og stenfisk? Til sidst var vi et
par stykker, der tog mod VacSignes tilbud om at fa en Havrix til tilbudspris, injiceret på afdelingen
for for tidligt fudte børn på Rigshospitalet, hvor VacSigne normalt kun stikker bøm.

Turen til Ægypten
Endelig s\...'Ulle vi af sted! Lars og Niels Gorm havde på infomøde nr. to udleveret huskeseddel med
parlør, så det var bare at møde op i lufthavnen, fur S-togene kørte! Alle nåede det og huskede også
pas, penge, logbog og dykkercertifikat.
E fter en vellykket flyvetur ned over det østlige Europa var vi nu på vej ned over det øde Sinais røde, forrevne bjerge. Snart begyndte vi indflyvningen og kunne fra luften se dykkerbådene ligge ved
ko ralrevene, som fra luften synede lysere blå end det omgivende hav. Hjulene tog landingsbanen,
og vi var i Ægypten.
Efter en række formaliteter, som man må forvente i den slags lande, blev vi kørt ind til Camel Hotel and Divecenter j Naama Bay, som viste sig at være et ganske rart og centralt placeret hotel i
byen. Efter indkvartering ville vi have et hurtigt måltid på hovedstrøget. Det varede lidt længere
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end antaget. da det åbenbart var for meget for den stakkels tjener at modtage separdt betaling fra
hver deltager og så både i ægyptiske pund, US dollars og diverse kreditkort.

Sharm el Sheik, Naama Bay
Byen viste sig at være en ganske hyggelig ferieby, der for blot IO år siden, hvor Kurt var forbi, stort
set ikke eksisterede. På trods af dette er den Ikke skæmmet af stor skyskraberhoteller. Alt er bygget
i en traditionel stil med hyggelige gårde, karnapper og stilfuld ornamentering. Nå, men vi var
kommet for at dykke, så vi undersøgte straks mulighederne.
Vort eget hotels dykkerafdeling virkede næsten for pæn og rolig, og da vi senere på ugen skulle ud
med Sina i Divers, valgte vi lige at kikke derned. Her fandt vi et helt andet liv og en hyggelig atmosfære, hvor diverse dykkerbumser hang ud og drak en kølig lokal SteJla-øL Da damen i udlejningen
også tiltalte os på dansk, var der ikke tvivl - vi bestilte en dagstur næste dag.

Første dyk.
Næste dag mødtc vi op og gennemgik det sædvanlige show med udlevering af lejeudstyr, aflevering afpas og certifikat osv. Vores Divemaster var en englænder. der hed David og lignede en der
ikke var kommet helt hjem efter Operation Ørkenstorm. Flere af os nybegyndere var lidt nervøse
over straks at blive sejlet ud på åbent hav og blive smidt ud til hajer og pilerokker på meget dybt
vand. David var dog opmærksom på dette, og første dyk skulle foregå et forholdsvist lavt sted, så vi
ikke kom til at gå for dybt. Lene og Anette havde valgt at tag et opfiiskningskursus og først deltage
på eftermiddagens dyk., hvilket de fortrød lidt., da instruktøren åbenbart ikke var af den tålrnodige
typel

En del afholdet parat til hoppe i baljen!

Første dyk gik fint. bortset fra at vi alle nærmest svømmede rundt oven i hinanden. Man var mere
optaget af at afbalancere og se på dybdemåler og undgå at få en svømmefod i hoved, end at nyde
dyrelivet. Jeg skulle følges med Signe, hvilket jeg selv synes gik ganske fmt., indtil jeg kom op
igen. Det vistc sig at det rent faktisk var Pia., jeg havde fulgtes med. Signe kom først senere ned
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pga. tor lidt bly i bæltet, men med ens dragter kan det være svært at kende forskel på folk ! Måske
skulle vi næste gang have numrene fra kajakløbene med, så vi kan kende hinanden under overtladen'
Efter at have hentet Lene og Anette og spist en god ægyptisk frokost ombord tog vi endnu et dyk,
der forløb noget bedre, og vi havde nu fuld tilli d til vores "Live aboard".
Live aboard
Torsdag aften blev vi hentet på hotellet for at blive kørt til vores båd, som skulle være vort hjem til
mandag morgen. Vi havde efterhånden værmet os til, at alle i dykkerudlejningen var europæere, så
vi blev lidt overrasket over, at vores divemaster viste sig at være en vaskeægte ægypter. Han hed
Hany og viste sig at være meget kvalificeret. Ikke nok med, at han havde gennemgået det ægyptiske militærs frømandsuddannelse, han var også uddannet i oceanografi og arbejdede tor Ras Mohamrned nationalparken, som omfatter den sydlige del afSinaihalw. en og en stor del af havet udfor, hvor vi skulle dykke.
Vores båd Gazala Il var en pæn stor motorbåd, med kahytter nederst, en lounge med køkken, og et
sol dæk øverst. Bagest var der våddækket med dykkertanke og udstyr. Ud over kaptajnen var der en
kok og to mand til at servicere os, så vi kunne ikke klage. Straks om aftenen gik. vi i gang med at
samle vores blybælter, så vi kunne være afbalanceret i vandet. Hany fandt et godt sted kaldet 'The
Temple", hvor vi kunne tjekke vores vægt og udstyr. Herefter var der aftensmad, som på trods af
de beskedne køkken forhold var ganske flot anrettet og smagte godt. Resten af aftenen foregik på
dækket, hvor vi hentede vores madrasser op og lå og snakkede om dagens oplevelser og stjemehimlen over os, inden vi en efter en faldt i søvn i tropenatten.

Vellwmmen lil overfladen! (foto. Kurt Jacobsen)
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Næste morgen stod vi tidligt op, tik en hurtig snack, hvorefter der var briefing om dagens første
dyk. Udstyret p~ makkertjek, og så var det bare at hoppe i havet ved et koralrev, der hed "Sting
Ray Station". Jeg så ingen Sting Ray på dette dyk, men næsten alle andre slags fisk. Straks man er
under overfladen, vrimler det med fisk i alle farver og former. Efterhånden lærte man navnene på
tlere arter såsom: Picasso fisk, lionfish, papegøjefisk, kirurgfisk, muræne osv.
Efter 35 min. blandt vore skællede venner viste manometeret 50 atm. , så det var tid at komme op.
Straks man var oppe af stigen, hjalp vort personale os med at ta svømmefødder og udstyr af. Servicen kunne vi ikke klage på. Straks efter var der så morgenmad, og derefter afs lapni ng på dækket
Næste dyk var ved et rev, der hed Mushroom på grund af formen på revet. Også her var der et fantastisk dyreliv, og vi fik gang i vores medbragte engangs-undervandskameraer e ller M ickey Mousekameraer, som Hany benævnte dem. Faktisk kan de levere flotte resultater ned til 3-4 m, herefter
gør trykket, at hverken filmfremfØring eller udløserknap fungerer.
Allerede her var det begyndt at blæse op, så vi var nogle, der ikke fik så meget glæde af den efterfølgende frokost. Det ægyptiske råd mod søsyge er at drikke saften a f nogle meget koncentrerede
små citroner, som de har dernede. Det hjalp faktisk lidt, men personligt sprang jeg næste dyk over.
Efter sidste dyk gik kaptajnen op i Suezbugten, hvor vi lagde os i læ bag en formation af rev, der
brød bølgerne, så vi kunne ligge for anker natten over. Da vi sad i skumringen på dækket og ventede på aftensmaden, anede vi noget springe op over vandoverfladen. Pludselig var de ganske tæt på
og viste sig at være en flok delfiner! Kameraerne kom hurtigt frem, men ikke ligeså hurtigt som
delfinerne kunne dykke væk.

The Thistiegorm
Næste morgen sejlede vi straks ud til det kendte vrag fra anden verdenskrig 'The Th istlegonn" ,
som ikke lå langt væk fra vores ankersted. Vi var der som de første den dag, og Hany sprang i vandet for at svømme ned og fastgøre et reb til vraget, så vi havde noget at holde i, når vi skulle ned.
Strømmen var meget stærk, så den ellers veltrænede Hany var noget træt, da han kom op. Efter en
slurk vand skulle han så ned med os, hvilket heller ikke var helt let. Først skulle vi i oprørt hav følge et reb vandret hen til det lodrette reb, der gik ned til vraget. Medens man var i overfladen blev
man kastet rundt på en meget ubehagelig måde, og først når man var under vandet, blev tingene
mere stille. Signe var først uheldig og nåede ikke at komme ned. så Hany hjalp Signe tilbage i båden, herefter tabte Pia sit bælte på vej ned, men heldigvis holdt hun fast i rebet, så hun ikke røg op.
Bortset fra disse uheld gik det godt, og det var spændende at se det engelske lastskib, der læsset
med motorcykler og togvogne fik en fuldtræffer af nogle tyske jagere under anden verdenskrig.
Senere på dagen havde vi nogle lidt mere rolige dyk ved nogle steder kaldet 'The Lighthouse" og
'The Temple", hvor alle kom både ned og op i god orden.
Næste dag tog vi op i Aqaba-bugten ved øen Tiran, hvor der var en række rev, som åbenbart en
række store fragtskibe i tidens løb havde haft svært ved at se, for flere af dem var gået på grund og
lignede nu en grotesk kulisse, der ragede op fra den smukke verden under havoverfladen.
Efter nogle vellykkede dyk var mørket ved at falde p~ og Hany ville tage os med på et natdyk, som
nogle allerede havde prøvet aftenen før. Ved et sted der hedder "Far Garden" skulle der være nogle
såkaldt Flashfish, som var selvlysende ved øjnene! For at vi kunne se det blev vi instrueret om at
undlade brug af lommelygter i starten af dykket, så vi kunne se dem lyse. Ganske rigtigt i en lille
grotte lyste fiskene op med et blåligt fluoriserende lys. Så kunne vi tænde lygterne og svømmede
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Endnu en gang gikjlag og stander lillOps påjlagslangen. da der d. 25.3. var slanderhejsning.
Nu mangler vi bare noge/lunt forårsvejr for rigligt al fo gang i roningen.
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Morten Espersen ny formand for DFfR
På DFfR's generalforsamling, der afholdtes i Tåstrup d. 10-11.3., blev Morten Espersen, DFtRs
tidligere landstræner, valgt til ny formand for DFfR. Morten er medlem af Bagsværd Roklub, hvor
han har haft en meget aktiv karriere som kaproer. Han har også bestridt flere lederposter i klubben.
bl.a. som formand.
Janne Hallengren udnævnt til æresmedlem af D FfR
På generalforsamlingen blev Janne Hallengren, DFfR's afgående formand, med mange og lange
klapsalver udnævnt til æresmedlem a f DFfR. Janne er tor øvrigt den første kvinde i DFfR, som
opnår derme udmærkelse. Hun er altså nu kommet med i den eksklusive klub afDFfRs æresmedlemmer, som består af jørgen C. Madsen, Børge Kaas-Andersen og altså Jarme.
Ny kaproningschef
På generalforsamlingen blev Michael Pedersen, Lyngby Roklub, ny kaproningsformand efter
Reiner Modest. Michael har tidligere været medlem afkaproningsudvalget, og nu er han altså rykket helt op på øverste række.
Fra generalforsamlingen i øvrigt
Der var 176 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen og der var kun et enkelt punkt som
krævede afstemning, nemlig forslaget til nyt kaproningsreglement. Med enkelte ændringer blev det
fremlagte forslag vedtaget af forsamlingen.
På generalforsamlingen modtog Niel s Holrnquist, Danmarks Rocenters direi-.'tør, DFfRs ærestegn.
Birger KiihJ, formand tor Slesvig Roklub, modtog Poul Madsens Lederpris.
Karl Rønholt Madsen, Rønne Roklub, blev udnævnt til årets roer og endelig modtog
HEl Rosport Die Diinemarkfahrer-Pokalen for flest roede kilometer i Tyskland.

(Teksien lånl (i forkariel form) fra DFjR 's hjemmeside, red.)
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Orienteringsløb 2001
Dato
05 .05
06.05
11 .05
13.05
20.05
24 .05
12.06

Løbstype

Skov

Arrangør

SM-Stafet
B (SM)
Stafet

Teglstrup Hegn
Grib Skov Mårum
Tokkekøb Hegn

HSOK
Ballerup OK
Lillerød

B
D
Stafet
Byløb

Danstrup Hegn

DSR

Rude Skov
GI. Grønholt Vang
København

SG
Søllerød OK
Lyngby OK

Se også sektionens hjemmeside for at fmde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
hltp:l/homeO.inet.tele.dk/rclausenJdsr/osek .htm
eller via www.dsr-onJine.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og J2
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km
Øvrige løb: Johan Frydendahl
Engbakken 27
(14 dage før) 2830 Virum

tlf. 38 1762 52 (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. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke som
tekst direkte i mails. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og - fødder, da
de er besværlige at Ueme.
Vi modtager også gerne billeder til illustration afindlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 14. maj 2001
Redaktion:

Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,

tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen

Tryk:
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Offse~

Horslunde

Oplag: 1.350 stk.

6
7
8
9

03:45,6
03:49,7
03:34,0
03:36,4

Trine Poulsen
Anne Martine Kappe!
Anja Hardtrnann
Birgit Hardtmann

03:56,6
03:56,7
04 :00,0
04:05,4

Holdkonkurrence (uden baodicaptider, men seedet afarraogørerne)

2
3

4

Jack, Adrian, Anja, Maria V
Jacob S, Chr. R., Christina J, Rasmus
Eskild, Remod, Trine, Hilde
Jeppe, Anders L, Karen J, Birgit

Alldcn Mol/el. I \ og T" A" Bor!o ed
de/tugt'} (' I hen eA /U" \CIl

\'111

hlUlldl,!("

06: 11,8
06:13 ,9
06:26,1
06:35,1

JilIIC

06:11,8
06: 13,9
06:26,1
06 :35 , I

Mil/lili " Kuppe! dell of!,

I

Amlde!.!ul 1('11

1I/0 1T,!!.C
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Odense Langstrækregatta den 21.-22. april
Tekst ogfolo: Melie Bacher
DSR var pænt repræsenteret i årets første kaproning, der fandt sted på Odense Kanal, og distancen
var 6 kilometer.
Hovedparten af klubbens kaproere var fordelt ud på forskellige kombinationer. Således er flere af
vores bedste roere tilknyttet Danmarks Rocenter, der pI. er ved at finde frem til de både, der skal
satses på med henblik på VM og OL.
Letvægtsfireren består stadig af: DSRs Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen, Thomas Ebert og Middelfarts Søren Madsen.
Men al skepsis angående DSRs fremtid og arvtagere er ved at være gjort til skamme.
Flere dygtige unge landsholdsroere fra andre klubber har meddelt kaproningsafdelingen, at de agter
at melde sig ind i DSR, og enkelte har forlængst sendt indmeldelsespapirerne frem til kassereren.
Det er ikke hvem-som-helst, vi får ind i stalden.
Tre af roerne er medaUetagere fra Nations Cup i fjor - en enkelt sidder på den danske letvægtsotter. Samtlige var til start i Odense.
Her følger et kort resume af lørdagens resultater.
Sverul Petersen bliver et navn, vi fremover kommer til at nævne flittigt i DSRs regi. Han stammer
fra Silkeborg og har mange fine resultater bag sig. I Odense roede han letvægts otter, hvor det blev
til sejre begge dage.
Vores letvægtsdobbelt-sculler med Niels Jørgen Gommesen og Mads Rasmussen blev nummer 2.
Førnævnte letvægtsfirer vandt sikkert i mændenes åbne klasse, men mødte kun frem til lørdagens
løb. Leo Horsted blev nummer to i samme løb.
DSR 11 - et rent klubhold - de findes skam også - med Peter Asmussen, Bøg Mosedal, Adrian Tan
og Troels Andersen blev nummer 6 - og det blev til en 7. plads til DSRs nye båd - en brugt firer
med styrmand, der debuterede for første gang i Odense.
Kaproningschefen, Rune Gartner, strokede, dernæst sad Claus Hedin, Niels Jørgensen og Anders
Møller, mens Maibrill Nielsen styrede.

DSR 's nye flrerhold
Rune Gartner, Claus Hedin, Niels Jørgensen Arulers Møller og styrmand Maibrill Nielsen
24

Hvad laver de i Langtursudvalget?
I rækken af præsentationsartikler er vi nået ti l Langtursudvalget, som her vil fo rtælle lidt mere om,
hvem vi er, hvad vi laver, og hvad vi gerne vil med langtursroningen i DSR.
[ mange roklubber er langtursroning noget, der dyrkes intensivt af en meget lille gruppe af medlemmerne. Vores mål er, at langtursroning i DSR skal være noget, som dyrkes fra tid til anden af
de fleste aktive medlemmer. Og da DSR' s medlemmer, ihvertfald iSvanemøllen, alders- og uddannelsesmæssigt er en forholdsvi s homogen skare, har vi gode muligheder for at realisere den
vision. Det kræver dog dels, at vi hele tiden kan tilbyde et bredt udvalg af ture, der strækker sig fra
rene kulturfhier ti l de mere adventureprægede, og dels, at vi hele tiden prøver at få nye me<! på
turene. Og endelig, at vi tilrettelægger turene, så de fleste rent fYsisk har mulighed for at deltage.
Langtursudvalget skal derfor først og fremmest sørge for at få arrangeret nogle spændende langture. Vi plejer at udnytte alle de forlængede weekender i foråret, og hertil kOlnmer 1-2 sommerlangture. Hvor de går hen, og hvad konceptet skal være, er der ingen faste regler for. Det afgør vi fra år
til år. Alle er velkomne til at deltage i de ture, Langtursudvalget arrangerer. De slås op på langturstavlen, og så gælder først til mølle-princippet. Ud over roret kræves ingen særlige forkundskaber
for at deltage.
Alle er også velkomne til selv at arrangere en langtur. For at låne en DSR-båd kræves dog tilladelse
fra langtursrochefen, og at der er en langtursstyrmand til stede i båden. Hvis det har interesse, står
Langtursudvalget naturligvis også gerne til rådighed med råd og dåd i forbindelse med planlægningen.
Det er også Langtursudvalget, der står for vedligeholdelse aflangtursrummet og dets materiel. Vi
checker lejrudstyret jævnligt, udbedrer skader og indkøber det, der måtte mangle. Udlån af udstyr
til DSR' s medlemmer samt til andre klubbers medlemmer sker efter aftale med os.
I DSR råder vi over tre både (AR PR og Svante), der kan udstationeres i andre klubber, og det er
Langtursudvalget, der beslutter, hvor de i givet fald skal ligge. Vi er dog altid meget åbne for forslag, hvis andre klubmedlemmer har gode ideer og kender til et spændende rofarvand, hvor en r0båd med fordel kunne udstationeres.
Når man tager på langtur, skal der som nævnt være en langtursstyrmand i hver båd. Er man interesseret i at blive langtursstyrmand, skal man have deltaget i et afDFfR's langtursstyrmandskurser.
Tilmelding sker til Langtursudvalget, som står for kontakten til DFfR.
Hvis du har fået lyst til at deltage i planlægning aflangture, så giv os et praj . Lige i øjeblikket har vi
ikke behov for flere udvalgsmedlemmer, men der skal naturligvis være en vis løbende udskiftning,
så vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du på et tidspunkt kunne tænke dig at være med. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at deltage i planlægning afklubture - udvalgsmedlem eller ej. Du
kan kontakte en af os i klubben eller sende os en e-mail pålangtur@dsr-onJine.dk.
Læs i øvrigt mere om langtursroning og om årets planlagte ture på DSR's hjemmeside.

Langtursudvalget
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En aften i vennernes lag
En aften i marts havde jeg den udsøgte fornøjelse at sidde til bords med DSR 's Venner. Det var i
forbindelse med den årlige generalforsamling, hvor ca. 35 medlemmer havde fundet vej til den traditionsrige aften i vennernes lag.

Gule ærter og æbleskiver
Siden 1919 har støtteforeningen DSR 's Venner en gang om året atholdt generalforsamling, hvor
menuen er en nok så vigtig hjørnesten.
Menuen består nemlig af gule ærter med øl og snaps, og ti I dessert serveres æbleskiver med solbærrom!
Efter det gode måltid og lystig snak var det blevet tid til lidt alvor i fonn af fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for det forgangne år. Som næsten altid var det et overskud, der
prægede regnskabet på bund linien, og i år var der endnu engang basis for at give et beløb ti l klubben, men til hvad?

Rullekrave og stærke qvinder
Aftenen bød på taler og indlæg af meget forskellig karakter, heriblandt mindeord og stilhed for en
bortgået ven.
Ægteparret Nørlyng sørgede for, at smilet kom på alles læber med deres meget skægge og underholdende tale om livet i DSR gennem tiden. Ingeborg slog et slag for qvindernes plads i klubben og
fortalte om dengang, da de to første piger meldte sig ind i klubben, og op til flere mænd efterfølgende meldte sig ud i protest.
Ingeborgs gemal forklarede, hvorfor skjorten var røget i aften. I modsætning til tidligere tider, hvor
en rullekravebluse var tegn på fattigdom,ja - så er det altså in i dag, sagde han med stolthed.
Der blev talt om moral, sandhed og kærlighed, og Ingeborg sluttede af med en bøn om at blive mere "updated" omkring, hvad de unge i dag laver i klubben.
Henned er opfordringen givet videre .. .

Vennernes forening
DSR.s Venner er en støtteforening for Danske Studenters Roklub uden vedtægter, men med en betyreise bestående af fem medlemmer og en årlig generalforsamling. Kontingentet a(hænger af den
enkelte persons økonomiske fonnåen, dog foreslåes minimum 150 kr. årligt. Overskuddet fra foreningen går til støtte af forskellige projekter i klubben, f.eks. tilskud til nye både og årer.

Opfordring
Hvis nogen har taetlyst til at deltage i denne årlige tilbagevendende begivenhed og samtidig via
foreningen støtte DSR, så er du mere end velkommen til at kontaJ,.'te en af flg. personer fra DSR 's
Venner :
• Fonnand: H. Møhring Andersen, tlf 39653253
• Sekretær: Dan Nielsen, tlf. 70 22 12 88 eller mail dn@dnadvokat.dk
• Kasserer: Palle Rørsgaard., tlf. 55 9993 IO eller mail pallehovmarken@p1ail.tele.dk
Tak for en oplevelsesrig og meget hyggelig aften.
AfMarianne BenJzen (red.)
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Ved karnevallet d. 17. marts havde fantasien fået frit løb, hvilket resulterede i mange spændende
og sjove kostumer. På billederne ses nogle ar de flotte udklædninger
Gæt selv, hvem der gemmer sig bag maskerne!
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Hilde Gundemann hentede enjjerdeplads i kvindernes konkurrence

Kaj akudvalgsmedlemmer
l forrige nummer bragte vi et indlæg om kajakudvalgets opgaver. Desværre kom en oversigt over
udvalgets medlemmer og opgaver ikke med. Den kommer derfor her:
Navn:

Ansvar for koordinering af:

Aksel Thiele

Materiel, indkøb og vedligehold

r----

Ole Sigmund

Materiel, indkøb og vedligehold

Peter Liippert

Kaj akredaktion (blad og webside) og kaj akskur

Anders Tybj erg

Løhsorientering og tilmelding

Eva Brøndum

Løbsorientering

Winnie Werborg

Pingvin+ og kajakskur

Thomas Lund

TeB (Bagsværd) & Kajak+

Ulrik Winther

Kajak Iangture

Jeanette Lund

Opdatering afkajakret

Birgitte l-Iarring-Lund

Ad hoc

Peter Viuf

Kajakrochef - kontakt til bestyrelse og
DKF, instruktion
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I mændenes single-sculler blev Mor/en Tibian nununer 3 og Martin Nielsen nummer fire.
Kvindernes dobbeltfirer havde flere DSR-roere med fordelt på henholdsvis et let - og tungt hold.
Det tunge mandskab med Maria Vraa og Christina Rindom vandt sammen med KVIK over Rebecca Erichl'en, Karen Jensen og Kirsten Jepsen iletvægtsbåden.
Vores nytil flyttere, Helle Johansson og Anne Jeppesen, blev nummer 4 i dobbelt-sculler.

Christine Windfeld måtte droppe toeren, da makkeren Cecilie var blevet syg. Hun stillede i stedet
til start i single-sculler og blev nr. 2.
Søndagens løb lignede stort set lørdagens med enkelte undtagelser.
Letvægtsotteren med Svend Petersen vandt igen.
Denne gang havde DSRs klubhold droppet firerne og roede otter. Holdet bestod af Claus Frydendahl, Jack Ekmann, Claus Hedin, Niels Jørgensen, RWU! Gartner, Adrian Tan, Troels Andersen og
Bøg Mosegaard med styrmand Maibritt Nielsen. Holdet blev nummer 2.
Leo Horsteds firer vandt sin klasse og i dobbelt-sculler måtte DSRs Niels Jørgen Gommesen og
Mads Rasmussen droppe konkurrencen, da en af roerne fik mavekrampe.

Martin Nielsen blev nummer to i single-sculler, åben klasse, og i dobbelt-firer for kvinder gentog
lørdagens resultater sig - med det in mente, at Kirsten Jepsen var taget af båden og roede dobbeltsculler med en stærk pige fra Odder. Kirsten blev nummer 2 og i samme løb blev Helle Johansson
og Anne Jeppesen nummer 3.
Christine Windfeld prøvede lykken på en junior dobbelt-firer med roere fra Bagsværd Roklub.
Holdet vandt sikkert over Sorø.

Helle Johansson og Anne Jeppesen blev nr 4 i dobbeltsculler i Odense
25

Klubmesterskaber i ergometerroning 200 l
D. 17.3. afholdtes kJubmesterskaber i ergometerroning. Nedenfor ses de samlede resultater af
dagens konkurrencer. Som det ses, havde især herrekJassen stor tilslutning.

Placering

Navn

Roet tid

Tid med vægtkorrektioner

03:40,8

03:50,8

04:28,4

04:28,4

02:55,4
03:02,6
03 :04,3
03:05,9
03:02,1
03:01..2
03:06,8
02:58,9
03:10,1
03:09,7
03:05,9
02:56,3
03:08,9
03:15,5
03:16,0
03:21,1
03:23,5
03:11,7
03:19,6
03:16,0
03:16,7
03:24,9

03:03,4
03:07,6
03 :09,3
03: 12,9
03:13, 1
03:13,2
03:13,8
03:14,9
03:15,1
03:15,7
03:15,9
03:17,3
03:17,9
03:22,5
03:23,0
03:23 , 1
03:23,5
03:24,7
03:26,6
03:29,0
03:30,7
03:48,9

03:14,3
03:37,5
03:36,9
03:40,5
03:39,7

03:36,3
03:42,5
03:44,9
03:45,5
03:45,7

Begyndere, herrer
Erik Rasmussen

Begyndere, damer
Jeanette

Individuel herreklasse
I
2
3
4
5
6
7

8
9

IO
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Eskild Ebbesen
Thomas Ebert
Thomas Poulsen
Martin Nielsen
Claus Frydendahl
Thomas Krumholt
Adrian Tan
Jacob Sander
Rasmus F.-Petersen
Jeppe Jensen
Anders Liboriussen
Jack Ekman
Troels Andersen
Michael Remod
Toke Barfoed
Lars Henriksen
Anders Møller
Claus Hedin
Johan Frydendahl
Paul B.-Olsen
Christian R
Jørgen Theil

Individuel dameklasse
Christina Rindom
I
Kirsten Jepsen
2
Karen Jensen
3
Hilde Gundemann
4
Rebecca Erichsen
5
18
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------ --D-;~ske-Studenters Roklub, Stra.ndvænget 55, 2100 Køben havn

ø

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 II

Fo mlllnd:
Pa ul Brilniche-Olsen
HøjrupsAlle 27
2900 Hellerup
ir 39404842
e-mai!: formand@dsr-online.dk

Kaprooingscbef:
Rune Gartner
Skindergade 32, lej. 17
1159 Kbh. K
ir 26747048
e-mail: kaproning@dsr-online.dk
Langtursrochef:
Lene Christensen
Evanstonevej 8C
2900 Hellrup
ir 392072 05
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens HaLlt
Strandvænget 55
2100 København ø
ir 39298499
e-mai!: hu sfor\Jltcr 1/ dsr-ol1hlh;.>"!b

Kasserer:

_J

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ir 45 85 86 OS
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

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

Instruktionsroehef:
Morten Runge Poulsen
Borthigsgade 13, l.
2 I 00 København ø
ir39 27 IO SO
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3 .tv.
2000 Frederiksberg
ir38 19893 1
e-mail: motion@ dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Peter V iu f Johansen
Holsteinsgade SS, st.Iv.

Motionsrochef:

Motion+:

e-mail: kajak@dsr-online.dk

Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, 5. Iv_
2 100 København 0
ir 35 42 84 56
e-mail: plus@dsr-online.dk

Kogernester:

Materielforvalter:

2100 København
ir 35 43 40 41

ø

Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
ir 35 36 88 OS
e-mai!: koc1lemester@dsr-online.dk

Flemming Borg Jensen
Hovedvej 92
2600 GIOSlTUP
ir4346 1055
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
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rundt i denne fascinerende verden, der i lyset fra lonunelygteme virkede helt anderledes end om
dagen. Dette dyk blev, for de fleste, turens sidste dyk og en god måde at afslutte på.

Sidste dag i byen
Mandag morgen var vi tilbage i byen og betalte og aflevererle udstyr. Da vi ikke kunne booke ind
på vores hotel endnu, fik vi et adgangstegn til Sina i Divers private strand med ret til liggestol og
håndklæde, så eftermiddagen blev en dejlig sløv badeferiedag. De fleste af os havde fået nok af fire
dyk om dagen og følte faktisk vi sejlede lidt endnu. Jokum og Pia derimod strøg straks med på en
endagstur, så boblerne i blodet kunne bibeholdes. Efter et udsøgt aftensmåltid på en af restauranterne på promenaden var vi nogle stykker, der længe havde følt os fristet til at nyde en vandpibe
henslængt i hynder og tæpper som en anden berluin. Det var også ganske hyggeligt at sidde samlet
om dette store monstrum, der boblede dovent, når man tog et sug. Tobakken smagte mildt og sødt,
ogjeg tror ikke man kan blive skæv af den, selvom man hiver den godt nerl i alveolerne.

Turen hjem
Ellers gik aftenen og næste formiddag med at fa brugt de sidste penge i ba(za)ren på øl og souvenirs. Pia og Jokum brugte de sidste ægypterpund på en hurtig morgentur på motorcykel i ørkenen'
Vemodigt, men sandt, vi måtte nu erkende, at vi snart skulle tilbage til Danmark. Efter en allersidste "steger" i solen krøb vi ind i bussen til lufthavnen, der skulle ekstra tidligt af sted, fordi præsident Mubarak var i byen, påstod vores guide. Efter det sædvanlige hyr ved indtjek og efterfølgende
ventetid var vi nu på vej til det kolde nord. På vej hjem så vi et glimt afpyramideme og landede
efter mange timers flyvning i Kastrup. Vi tog afsked med hinanden efter en spændende tur og
overbevist om at en ny dykkerturs-tradition i DSR er startet.
Til slut en stor tak til arrangørerne Lars Henriksen og Niels Gorm Jørgensen for deres store arbejde
som turarrangører og gode ['Jd til alle os, der ikke før havde oplevet den fascinerende verdenen
under havoverfladen.

Peter LUpper!

I
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Hele holdel, minus Jokum. som sikkert var ude og svømme efter sin DSR-knskel!
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 5 * JUNI2001 * 69. ÅRG.

Are/sførs/e langtur gik til Berlin i påsken.
De/Mide vejr salte begrænsninger for ro-aktiviteterne, men solen var dog fremme ind imellem
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgifokort. Dette forelindes på kontorets dør
i hådhaUen. Indhetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse afhetalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. H vis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort tia rykker, men gebyret
vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 2024 år betaler 360 kr. pr. kvartal. idet første kvartals kontingent dog er 540 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/J, 1/4, 1/7 og l/IO og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indhetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto
nr. 50034 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør
i egen interesse gemme 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 linde sted ved en restance svarende til y, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forhindeise hermed hetales af skyldneren.

Forsiden: Berlin, påsken 2001. På billedet ses Karen Lauberg, Pia østergaard. Lars Bundesen og
Lennart Stigsen. Foto: Yvon Lindschouw
Bagsiden: Dorte Stciness i sculler på Hjelmsjo (Arkivfoto: Mogens HautL ______ _ _ _ _ _ _---'
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Aktivitetskalender 2001
Dato

Begivenhed

29. ma.i

Infonnationsmøde om kajakløb

1.-4. juni

Pinselangtur til Næstved (Karrebæk Fjord)

S.juni

Måneskinstur og fredags bar

16. juni

Fødselsdagsfest

14.-22. juli

Langtur på Hardangerfjorden

11.-19. august

Langtur rundt om Mors

27. august

Klubkaproning

1. september

l

Kanindåb

Nyt fra bestyrelsen
•

Rees Legats bestyrelse har meddelt, at man vil stene moderniseringen afkJubbens toiletfaciliteter på l. sal med 300.000 kr. Klubbens egen finansiering (=Iån) kan derfor nedbringes betragteligt. Arbejdet forventes at gå i gang i efteråret.

•

Bestyrelsen har besluttet at lade køkkenudvalget gennemføre en brugerundersøgelse afkøkkenet og baren for
at sikre, at den medlemsservice, som tilbydes bl.a. i
form af mulighed for spisning, svarer bedst muligt til
medlemmernes ønsker. Midt i dette blad findes derfor et
spørgeskema, som bestyrelsen håber, at flest muligt vil
besvare, således at der foreligger et klart billede af
medlemmernes ønsker vedrørende køkken- og barfunktionerne.

Måneskinstur kl. 19 og langturs-fredagsbar
kl. 22 fredag den 8. juni

Arets anden måneskinstur løber afstabelen
Æedag den 8. juni.
Denne måneskinstur kombineres med DSR's
fØrste langturs-fredagsbar nogensinde
(tror vi nok).

Måneskinstur: Mød op kj. 19 ved bådhal len, hvor der sættes bådhold.
Herfra stævner vi ud og sætter kursen ind mod Københavns kanaler, hvor vi går i land ved Gammel
Strand for at indtage de medbragte lækkerier efter eget valg. Når tusmørket sænker sig ror vi i lygternes og fuldmånens skær tilbage til Svanemøllen. Husk, at det er styrmændenes ansvar, at der er
lys på bådene, så medbring evt. selv en lygte, hvis klubbens lygter skulle svigte.

Langturs-fredagsbar: Vel hjemme igen er der sikkert allerede

fuld gang i langturs-fredags baren, og de gæve langtursroere
venter med bålet tændt, en velfortjent "tur-øl", og pølser med
brød, der ristes over bålet.
Langturs-fredagsbaren starter k!. 22, hvor bålet tændes og
havebaren åbnes, så hvis du ikke vil ro denne aften, kan du
komme ned og være med til at tænde bål og nyde aftenen
foran bålet.

Billet til tur-øl, pølser og brød købes j baren fra mandag den 28. maj og koster 30 kr.

Vel mødt
Motions- og Langturs udvalget
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Hip Hurra DSR' s fødselsdag!
16. juni 2001
kl. 19.00

Lækker grillmad

~ Sankt Hans Aften 23.6.01
Kom og vær med til at fejre Sankt Hans i roklubben lørdag den 23. juni k\.
19.00. l år kan du vælge mellem følgende 2 muligheder:
Rotur på Øresund med madkurv. Nyd en madkurv med
forskellige delikatesser på Øresund i et vrimmel af både.
Hold spisepauserne når det passer jer. Husk selv at sørge
--::::;:::
~
~ for drikkevarer til turen.
~~

&~~
....

G rill på terrassen. For dem, som ikke har lyst til en tur
på vandet, tændes grillen op, så den er klar ved 19.30tiden. Du skal selv medbringe kød til tilberedelse over
gløderne. Vi sørger for tilbehør (kartofler, salat og brød).
Øl, vin og vand købes i baren.

~
!
i

Ved 22-tiden samles vi om Sankt Hans-bålet for at synge midsommersangel1 og lade heksen flyve til Bloksbjerg. Herefter kan
du nyde endnu en øl i baren eller fortsætte med

Dans på tværs af Svanemøllen
hos KVIK med musik, fest og farver natten lang.
Festen hos KVIK starter k\. 23.00, hvor der er dans og hygge med de øvrige
Svanemølle-roere til den lyse morgen.
Tilmelding på opslagstavlen i klubben. Billetter til Madkurv. Grill-tilbehør og
Dans på tværs købes til rimelig priser i DSRs bar allersenest torsdag den 21.
juni efter først til Svanemølle-princippet.
Vi håber på et stærkt fremmøde af hekse,
trolde og andet godtfolk til en hyggelig midsommerfest!
Motionsudvalget
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Vedligeholdelsesdag
Søndag den 10. juni kl. 10 er der atter vedligeholdeisesdag i klubben.
Kom og hjælp til nogle timer'
Der vil være kaffe og wienerbrød fra morgenstunden. Frokost senere på dagen.
Se opslag i klubben om arbejdsopgaver og skriv
dig på !
Vel mødt
Peter Viuf
Kajakrochef

Entringsøvelse
For potentielle langtursstyrmænd og andre interesserede afholder langtursudvalget to entringsøvelser i 2-åres inrigger. Efter en kort instruktion ror vi til Hellerup strand, hvor vi kæntrer og derefter
entrer bådene!
Medbring badetøj og tørt tøj. Skriv dig på opslaget i
DSR!
Tidspunkt:
og

Torsdag d. 28. juni kl. 17.30
lørdag d. 30. juni kl. 1500

Med venlig hilsen
Langtursudvalg et

edaktiOnen

~tid, så vi fortsat kan ha ' et interessant klubblad. Oplever du noget sjovt og spændende eller
håber at modtage mange gode indlæg fra klub-aktiviteterne i den kommende

ener du, at noget trænger til debat, så send os et indlæg, gerne med et billede til.
Vi hører meget gerne fra kaniner, der vil fortælle om, hvordan de oplever DSR.
Red.

Langtur til Mors den 11. -19. august
Har du lyst til at opleve en RIGTIG langtur: Sove i telt på narurlejrpladser, lave mad under åben
himmel, aftenhygge omkring et rygende lejrbåL ro igennem et af de skønneste rofarvande i Danmark? Så tag med til Limfjorden til sommer! Her er det hele; blå fjord med øer og listige små vige,
frodige enge med ustressede køer og høje skovklædte skrænter. Sælerne titter nysgenigt op ad vandet, og der er meget langt mellem skibene og købmandsbutikkerne.
Turen begynder lørdag d. 1118, hvor vi tager toget fra København til Struer og overnatter i den lokale roklub. Søndag til lørdag planlægger vi at ro fra Struer nord om Mors og sydpå langs Salling
til Skive Roklub. Se ruten på opslaget i Slyngelstuen. Overnatning i roklubben lørdag og hjemrejse
med tog til København søndag d. 19/8.

0/r

/~ l

Vi skal ro omkring 170 km i alt eller 20-35 km om dagen. ~ådene er 2-åres inriggere. Vær indstille~ på, at det
er vejret og strømmen, der bestemmer, hvornar VI ror,
hvor langt og hvorhen. Ruten kan således godt blive en
anden end planlagt. Undervejs overnatter vi i det fii i

m<dbrngt""te på

,"""ej",].""" =p"gpl"'-= og

hos private lodsejere. Maden tilbereder vi selv på medbragte gasblus.
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Der kan deltage op til 18 personer. Alle med roret kan komme med, men du skal være i rimelig god
form. Derfor skal du have roet mindst 150 km i indeværende sæson, fØr turen starter. Er du kanin,
skal de 150 km (ca. 14 Skovshoved-ture) være roet efter, at du har erhvervet din roret.
Prisen for hele turen er 2.200 kr. og inkluderer transport til og fra Limfjorden, overnatning og mad.
Tilmelding senest den 10/6: Skriv dig på tilmeldingslisten i Slyngelstuen og indbetal depositum på
800 kr. på Ulrik Winthers konto i Den Danske Bank: Reg. 4784, konto nr. 4784727645. Husk dit
navn på indbetalingen. Bemærk, at du først er tilmeldt., når depositum er betalt. Restbeløbet, 1.400
kr., skal være indbetalt senest den 10/7.
Info-møde holdes tirsdag d. 26/6 kl. 20.00 i DSR. Her kan du møde de andre deltagere og få mere
at vide om turen.

Kontaktpersoner:
Ulrik Winther

uwi@sns.dk

45461343

Pia østergaard

pia@btfkk.dk

38795226

Thomas Quaade

Thomas_ quaade@hotmail.com

32554035

Hjelmsj62001
Torsdag 26. juli - onsdag 8. august
De fleste medlemmer har hørt om Hjelmsjo, og mange har været med på den årlige instruktions-,
trænings- og ferietur til HjelmsjO-rostadion i Skåne, men det må formodes, at en del nyere medlemmer og specielt årets kaniner ikke ved så meget om denne traditionsrige begivenhed.
Hjelmsjo er for de medlemmer, der gerne vil ro andet end inriggere, men ikke har meldt sig som
kaproere. Det drejer sig primært om scullerroning, single-, dobbeltsculler og dobbcltfuer, men også
roning med en åre i outriggere som otter, firer og toer uden styrmand. Det er også muligt at ro kajak. Det er for begyndere, og det er for dem, som har prøvet det før, således også for nuværende og
tidligere kaproere.

ru

Du kan et indtryk af arrangementet ved at se billederne i slyngelstuen . Det er lærerigt på mange
fronter, og det er en god måde virke]jgt.at blive integreret i klubben på. Der vil blive afholdt

Infannationsmøde på verandaen onsdag d. 6. juni kJ. 20.00
og
tilmeldingsliste er hængt op i Slyngelstuen.
Som sidste år starter HjelmsjO-turen en torsdag og slutter en onsdag. Hermed bliver der to weekender, hvilket gerne skulle fordele tilstrømningen nogenlunde jævnt. Som sidst bliver det maximale
antal deltagere 45 personer pr. dag. Prisen bliver kr. 75,- pr døgn og depositum kr. 225,- dækkende
3 døgn. Dette er begrundet i et ønske om mindre gennemtræk i lejren og et ønske om at give deltagerne et større udbytte af opholdet, end hvad der kan opnås på kun 2 dage.
Det anbefales kraftigt, at potentielle deltagere, der ikke tidligere har prøvet at ro med to årer, deltager i scullerinstruktion og eventuel outriggerroning ved klubben iSvanemøllen.
I lighed med tidligere år vil der blive en del klargøring afbåde til turen.

På vegne af Hjelmsjojuntaen
MogensHaw

•

-~

Outrigger-prøveture på Bagsværd Sø
Tre gange i løbet af sæsonen vil det være muligt at komme ud på Bagsværd Sø og afprøve sine
outriggertalenter i 4x /4+ eller 8+.
Det foregår sammen med elite- samt 8'er-grandprixkaproerne
Lørdag den 2.6. kl. 13.00
Lørdag den 21.7. kl. 13.00
Lørdag den 8.9. kl. 13.00

Krav:

Roret

Hvor:

Bagsværd rostadion, Skovalleen, ved siden af Bagsværd Roklub

Vel mødt!

Venlig hilsen
Rune gartner
(lwproningschej)

Med herregruppen i Italien
En god håndfuld af DSR's landsholdroere deltog i påskedagene i en hastigt planlagt træningslejr.
I disse mlk tider valgte man mod vanlig stil at splitte skidt fra kanel, således at herrerne tog til en
sø, tøserne til en anden.
Ingen blev dog enige om hvor kanelet var på træningslejr!!
Hvad vi laver på en træningslejr gider ingen hører om, kun hvis det er skandaler, derfor holder jeg
her det væsentlige uden for denne lille artikel, og vil kort lade et par kommentarer sige alt.
Bent Jensen til køkkenchefen: "Kan vi fa pasta her i Italien??"
Søren Madsen udbryder da vi passerer en mark med køer: "Hva', nej, se en have fuld af statuer af
køer". Nogle timer senere var statuerne gået deres vej, og Madsen fik en rød kulør.
8'erens styrmand, Oliver, da vi kører ned af en bakke og har passeret et skilt med skriften" 10%":
"Gælder det også., når man kommer fra den anden side?"

Bedste hilsner Thomas Eber!

IO
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for pengene?

Eventuelle kommentarer til spørgsmålene - (uddybning/ros/rislforslag til forbedringer) - fortsæt
evt. på bagsiden
Spørgsmål l:

Spørgsmål 2:

Spørgsmål 3:

Spørgsmål 4:

Baggrundsspørgsmål:

Navn:

medl.nr.:

Hvor tit spiser du i klubben (kryds af)
sjældent........

højst l gang pr. uge .. . ... . ..

2-3 gange pr. uge... ...

mere end 3 gange pr. uge .... .

Med venlig hilsen køkkenudvalget: Hanne V. Møller, Susanne Agersnap og Peder Juhl Madsen

Tilfredshedsundersøgelse vedrørende DSR' s køkken
For at sikre, at køkken- og barfunktioner fungerer optimalt, vil køkkenudvalget gerne høre
brugernes mening: Hvad synes du fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, og hvad kan eventuelt gøres bedre. Spørgeskemaet skal ses i sammenhæng med, at netop køkken- og barfunktioneme er meget centrale for, at det sociale klubliv i DSR kan fungere godt, og også i sammenhæng med, at det koster en del penge at drive køkkenet.
Vi håber, du vil bruge 2 minutter på at udfylde dette spørgeskema og aflevere det i baren,
næste gang du kommer i klubben - sidste frist er torsdag d. 14. juni. På forhånd tak. Vi beder
dig skrive navn på skemaet af hensyn til muligheden for at kunne indhente uddybende kommentarer, men vi skal understrege, at navnene kun vil komme til køkkenudvalgets kendskab.
Hvad er din vurdering af: (kryds af)

God
(tilfreds)

1. Kvaliteten af maden generelt?

Kvaliteten af brødet?
Kvaliteten af kødet?
Kvaliteten af salaten?
Kvaliteten af grøntsagerne?
Kvaliteten af kagen?

2. Variationen af menuen?
- --

Middel

Dårlig
(utilfreds)

Kajakinstruktion

Også kajakinstruktionen er ifold gang. Allerede i marts blev der taget hul på instruktionen i
Emdrup svømmehal, hvor de københavnske klubber var samlet til entringsøvelse.

5. maj prøvedeførste hold pingviner for første gang at være på "rigtigt" vand med en kort tur fra
pontonen. På nær en enkelt kom pingvinerne tørre i land.
II

Motionsudvalget
I motionsudvalget er vi en lille halv snes medlemmer, der står for den daglige motionsroning samt
sociale arrangementer, som henvender sig til alle klubbens medlemmer. Det gælder nye såvel som
gamle medlemmer, således at nye medlemmer bedst mulig integreres i klublivet, og de øvrige
medlemmer lærer de nye at kende.
I løbet af rosæsonen afholder vi en række arrangementer, hvor vi kombinerer motion og hyggeligt,
socialt samvær. Det drejer sig blandt andet om måneskinsture, madpakketure og ture med et kulturelt mål. Flere af turene kombineres med grill-aftener og fredagsbar.
Måneskinsturene går indtil Københavns Havn gennem kanaleme. Undervejs er der pause, hvor vi
nyder medbragte godter, inden turen går tilbage til klubben i fuldmånens skær. Et meget populært
arrangement, som tiltrækker en bred skare af klubbens medlemmer.
Blandt de traditionelle madpakketure hører en løvspringstur og løvfaldstur på Furesøen eller Esrum
Sø. Derudover arrangerer vi en række andre dagture ud fra Svanemøllen inklusive den årlige
kredstur til Struckrnannparken Kristi Himmelfartsdag.
Den daglige roning ligger på faste mødetider. Da mange møder op, og antallet af både er begrænset, er det nødvendigt med koordinering, så at alle kommer på vandet. Samtidig hjælper vi som
rovagter med at sætte hold, således at nye roere og erfame roere finder sammen. Rovagten kendes
på sin skriggule vest og ditto capo
I vintersæsonen står vi for en bred vifte af sociale arrangementer. Det drejer sig blandt andet om
filmaftener, foredrag, førstehjælpskurser og fredagsbar.
Hvis du er blevet nysgerrig og geme vil vide mere om udvalgets aktiviteter inklusiv rovagtsordningen, kan du læse videre på opslagstavleme i klubben. Her finder du også en adresseliste over udvalgets medlemmer, aktuelle opslag samt tilmelding til arrangementer 14 dage frem i tiden. Du kan
fa mere at vide ved at henvende dig til udvalgets medlemmer.
Har du lyst til at hjælpe til med disse arrangementer, eller har du en ide til et arrangement, kan du
henvende dig til medlemmer fra udvalget eller sende en e-mail påmotion(r.)dsr-online.dk.
Motionsudvalget

12

Temaet for årets hjælperfes! var 20 'erne og Gatsby-stil Som det kan ses af billederne havde damernefimdet de smarte kjoler, pandebånd ogjjerboaer frem, herrerne mødte op j smoking og
engelsk godsejerdress. og en enkelt opdagelsesrejsende havde også fimdet frem til klubben d 2/.
april. - Enfes/lig ogfornøjelig aften i vanlig vellykket DSR-stil
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Påsketur til Berlin
Årets fØrste langtur gik til Berlin i påsken, hvor det gennem kontakt til den dansk-tyske ro-forening
Die Ddnemarkfahrer lykkedes at blive indlogeret i en af byens mange roklubber, nemlig Hevella,
som ligger i bydelen Spandau; i øvrigt en klub, som DSR tidligere har besøgt, idet DSR tidligere
har haft påsketure til Berlin, men det er nu nogle år siden. Undertegnede, der var med på en af disse ture, nemlig i 1990, syntes derfor, at det kunne være interessant at se, hvordan byen havde udviklet sig siden da.
IO interesserede ud over undertegnede, der var arrangør, meldte sig som interesserede og drog
tidligt Skærtorsdag morgen med Euroline-bus til Berlin, hvor vi ankom ca kl. 14.
Som bekendt kan vejret i april være meget svingende, og desværre viste vejret sig i påsken fra den
mest vinterlige side. Temperaturer lige over frysepunktet og hyppige snebyger er ikke det, der appellerer mest til roning. Det blev derfor heller ikke til mere end et par timers rotur lørdag og søndag. Ærgerligt med en sådant vejr, for Berlin byder på store, dejlige rofarvande, både i fonn af floder og søer.
Heldigvis byder Berlin på masser afseværdigheder, så sightseeing-delen af turen blev kraftigt udvidet. Det blev både til busrundtur, museumsbesøg, påskekoncert og meget andet på den mere
kulturelle side, samtidig med, at udbuddet af indkøbsmuligheder, restauranter og cafeer også blev
studeret nænnere.
Det nok mest imponerende i det nye Berlin er nok de vældige byggeaktiviteter i byen, især på
Potsdamer Platz, hvor der bygges bl.a. virksomhedsdomiciler for milliarder, samt ved den gamle
rigsdagsbygning, hvor der bygges nye regeringskontorer.

At være styrmand i Berlin i påsken var en kold tjans, så det gjaldt om at være godt klædt på.
(Foto: Niels Gorm Jørgensen)
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Som nævnt var jeg i Berlin i påsken 1990. Dengang var muren "faldet" nogle få måneder forinden,
men stod der rent fYsisk endnu, og DDR eksisterede stadig. Når man så nu bevæger sig rundt i bl.a.
området ved Brandenburger Tor og ser markeringerne for, hvor muren dengang var, kommer man
ti I at tænke på dels, hvor utroligt meget, der er sket i Europa siden 1989 og dels, hvor længe siden
1989 nu forekommer at være, selvom det jo ikke engang er 12 år siden, at omvæltningerne fandt
sted.
DSR-gæsterne i Hevella blev udsat for en udstrakt service fra Bodo, formand for Die Ddnemarkfahrer, og Gerd, et andet afklubbens medlemmer. Vi blev hentet og bragt fra busstationen, fik
bragt friske rundstykker hver morgen, og påskedag fik vi endog serveret malede påskeæg.
Sammen med gruppen fra Øresund fik vi også prøvesmagt en hjemmelavet bitter, som hvert år
præsenteres påskedag. Der var enighed blandt deltagerne om, at vi gerne kommer til Berlin og Hevella en anden gang og smager på bitteren.

Gerd præsenterer året nye bitter for Niels og Lene
Berlin har masser af roklubber, så mulighederne for indkvartering dernede er gode, hvilket mange
benytter sig af. Således var også både en gruppe fra Kvik og et hold fra roklubben Øresund i Berlin
i påsken. Gruppen fra Øresund har haft en tradition for Berlin-påsketure i årevis - og oplyste i øvrigt, at de aldrig havde oplevet så koldt vejr som denne påske. Det kunne vi så trøste os med.
En Berlin-tur er absolut værd at gentage en anden gang - måske sidst på sommeren, hvor vejret
nok er varmere og mere ro-egnet end denne påske. En busbillet (retur) koster kun små 500 kr., så
transportudgifterne er ikke afskrækkende.

I øvrigt kan henvises til roklubben HeveJlas hjemmeside, hvis man vil vide mere om roning i Berlin: www.Heve/la.de.
Lars Bundesen
15

Langdistancekaproning
Første del af årets konkurrence i langdistancekaproning var Nakskov Roklubs Fjordløb d. 19. maj.
Grundet den stærke blæst denne lørdag blev løbet dog flyttet til Maribo Sø, der ikke var helt så
udsat for vinden.
DSR's resultater i løbet blev således :

10 km mix:
DSR A, nr. 7

Signe Husted, Thomas ø. Christensen, Rikke Mølbæk

10 km senior damer:
DSR1, nr. 2

Britta Kristoffersen, Berik Haahr Hansen, Birgitte Andersen

DSR 2, nr. 3

Trine Poulsen, Karen Thinggaard, Birgitte østergaard

25 km senior herrer:
DSR l, nr. 3

Rasmus F. Petersen, Klaus Henningsen, Michael Qvist

DSR 2, nr. 6

Michael Remod, Morten Runge, Anders Christensen

DSR3 , nr. 7

Flemming Borg Jensen, Hans Hnerik Thrane, Ulrik Hvidt
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Stifinderløbet
En af årets tilbagevendende begivenheder på orienteringsområdet er stifmderløbet, som arrangeres
afDSR med deltagere fra en lang række orienteringskJubber over hele landet. I år foregik løbet d.
13. maj i Dansrrup Hegn.
Redaktionen har fra Birgitte Frydendahl modtaget en række billeder fra løbet, hvorafvi har udvalgt
et par sty kker.

Starten er gået, og det går derudaf

Der bU 'r kontrolleret klip. Mange af kUppekontrollanterne og løbsplanlæggerne m. v. har været
med til stifinderløbet i mange år: la, 15, 20, 25 og 30 år. Nogle er også med for første gang.
På billedet ses Birgitte Frydendahl, en af veteranerne blandt kontrollanterne.
17

Orienteringsløb 2001
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

05 .05
06.05
11.05

SM-Stafet
B (SM)
Stafet

Teglstrup Hegn
Grib Skov Månun
Tokkekøb Hegn

HSOK
Balierup OK
Lillerød

13.05

B
D

Danstrup Hegn

DSR

Rude Skov
GI. Grønholt Vang
København

SG
Søllerød OK
Lyngby OK

20.05
24.05
12.06

Stafet
Byløb

Se også sektionens l~emmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
http://homeO.inet.te]e.dk/relausen/dsr/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 Frydendah]
Engbakken 27
2830 Virum

(14 dage før)

tlf. 38 176252 (arb.)
45 85 8605 (priv)

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskene til DSR med an. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med anention til bladredaJ...'1ionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke som
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 11. juni 2001
Redaktion:

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

Tryk : Offseta, 4913 Horslunde
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Oplag: 1.350 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: 392963 22
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 11

ø

Formand:
Paul Briiniche-Olsen
HøjrupsAlle 27
2900 Hellerup
tf 394048 42
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
tf 3927 48 82

Kaproningschef:
Rune Gartner
Skindergade 32, I"j. 17
1159 Kbh . K
tf 2674 7048
e-mail : kapro ning@ dsr-online.dk

Iffitruktioffirochef:
Morten Runge Poulsen
Borthigsgade 13, I.
2100 Købt.'f1havn ø
tf3927 1050
e-mail: instruktion@ dsr-onli ne.dk

Motioffirochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
tf38198931
e-mail: motion@dsr-online.dk

Langtursroehef:
Lene Christensen
Evanstonevej 8C
2900 Hellrup
tf 39 20 72 05

K>tjakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, s\.tv.
2100 København ø
tf 35 43 4041

e-mail: langrur@dsr-online. dk

e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+-:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7, 5. tv.
2 I 00 Københa vn ø
tf 35 42 84 56
e-mail: plus@dsr-ollline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
tf 3929 84 99
c-maJ I: l1Ll~fQr,_;]ller 1/ dsr-onlll1c.dk

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

Køgemester:

e-mail: dsr@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Hovedvej 92
2600 Glostrup
W43461055
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DS R, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: olehan25@l©lneuik

Orienteringssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
tf 45 88 58 86

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

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
tf 45 85 8605

PR:
J-rans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I .
2820 Gentofte
tf 396803 19
e-mail: h.1)11I ssi.dl\
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Også i år bli 'r der scullertræningslejr ved Hjelmsjo i Sverige.
Læs nærmere i bladet om tidspunkt og detaljer vedrørende delle års arrangement.
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MEDLEMSBLAD NR. 6 * JULI 200 l * 69. ÅRG.

Fuld aktivitet på alle fronter har kendetegnet klubben i/ørste halvdel a/juni måned
Forhåbentlig bliver resten a/sæsonen ligeså præget a/aktivitet.
Redaktionen ønsker god sommer til alle DSR-medlemmer
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INDMELDF:LSE: sker ved at udi)'lde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i bådhalJen. Indbetalingen dæk ker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvarta lsvist t()rud via giro. Ved overskride lse af beta lingslrist pålægges et geo
byr på 25 kr. pr. rykker. Ilvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret
vil blive opkrævet det følge nde kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvart al. Medlemmer i a ldersgruppen 2024 år betaler 360 kr. rI. kVaJ1al, idet Wrsle kVaJ1als kontingent dog er 540 kr.
lJl)MELDF:LSE: Kan ske gæ lde nde Ira III, 1/4 . 1/7 og 1/1 O og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse fiJretages ved at indbetale et giroko rt på nøjagtig kr. :l,OO til OSR's girokonto
nr. 500 34 66 samt ved at anføre "udmeldelsc", navn og adresse på dcn del af girokortet, som pO,1huset beholder (betalingsdelen). Girokortet er doklmlentation for, at udme ldelse har fundet rettidigt sted, og man bør
i egen interesse gemme girokvitt eringe n. Kontingenlopk rævningskortene kan ikk e anvendes til udmeldelse,
id et medde lelser ikke kan aJlwres på disse.

OliS! IKKE AUTOMATISK lJDMEU)I(LSF: VEn RESTANCE: Man er medlem og ko ntingentpligtig, indtil gyldig udme ldclse har fund et sted , UaJ1Sct om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion
vil Ii:lrst finde stcd ved en restance svarende til \I, - I års kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i kH'bindelse hermed betales ar skyldneren.

---[-Forsiden: aJ-kivfoto (Lars Bundescri)
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Aktivitetskalender 2001
Dato

Begivenhed

6. juli

Måneskinstur og fredagsbar m. grill og bål

14.-22. juli

Langtur på Hardangerfjorden

12. august

Slusetur

11.-19. august

Langtur rundt om Mors

19. august

Vedligeholdelsesdag

21. august

Outriggerprøvetur på Bagsværd Sø

27. august

Klubkaproning

29. august

På opdagelse i Nivåbugten (1rredsarrangement - se s. 14)

I. september

Kanindåb

3. september

Svanemøllematch

8. september

Outriggerprøvetur på Bagsværd Sø

22. september

DM i roning, Maribo

29. september

Høstfest

28. oktober

Standerstrygning

16.-18. november

Motionsweekendtur til Striinhult (Skåne)

23. november

Generalforsamling

8. december

.Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Klubbens hjemmeside er nu opdateret i en ny version, der dog løbende vil blive udsat for smajusteringer og til føjelser i den kommende tid, Det er meningen, at de enkelte udvalg selv skal
kunne foretage rettelser og tilføjelser på hjemmesiden, så en del bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal i den konunende ti d li l al lære at håndtere programmet Frontpage,
Redaktionen har også planer om, at forskell ige artikler, der har været bragt i bladet, ska l kun ne
tindes på hjemmesiden - og redaktøren skal til at stå på hovedet i arkivet for at finde billeder til
hjemmesiden,

Måneskinstur kJ. 19 og fredagsbar med bål og grill
kl. 22 fredag den 6. juli
Fredag d. 6. juli gentages juni måneds store succes med måneskinstur og ellerfølgende fredagsbar
med grill-natmad.
Måneskinstur: Mød op kJ. 19 ved bådhallen, hvor der sættes bådhold.
Herfra stævner vi ud og sætter kursen ind mod Københavns Kanaler, hvor vi går i land ved Gamrrre-rStrand for at indtage de medbragte lækkerier efter eget valg. Når tusmørket sænker sig, ror vi i
lygternes og fuldmånens skær tilbage til Svanemøllen. Husk, at det er styrmændenes ansvar, at der
er lys på bådene, så medbring evt. selv en lygte, hvis klubbens lygter skulle svigte.
Fredagsbar og grill: Vel hjemme igen er der sikkert allerede fuld gang i fredagsbaren, bålet og
grillen er tændt, og måneskinsroeme kan fa en velfortjent "tur-ø!", pølser og brød, der ristes over
bålet eller grillen.
Fredagsbaren starter kl. 22, hvor bålet tændes og baren åbnes, så hvis du ikke vil ro denne aften,
kan du komme ned og være med til at tænde bål og nyde aftenen foran bålet.
Billet til tur-øl, pølser og brød købes i baren fra torsdag den 28. juni og koster 30 kr.
Husk at købe billet, hvis du vil være sikker på at kunne få mad!

Vel mødt
Motions- og Langturs udvalget

Arbejdsdag
søndag d. 19. august kJ. 10.00 - 16.00
Vores klubhus trænger stadig til kærlig pleje, hvis det skal holde godt.
Derfor samles vi til arbejdsdag søndag d. 19. august, hvor udvendig
ved ligeholdeIse har førsteprioritet.
Tag derfor dine rokammerater med til en hyggelig dag med maling og
pensel, så vi kan fa givet huset en tiltrængt opfiiskning. Der er også
brug for din indsal,.
Klubben er vært ved let frokost, katTe og kage undervejs for de deltagende.
Vi ser frem til din deltagelse.

Bestyrelsen
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Slusetur
søndag d. 12. august k!. 11.00
Tag med gennem Sydhavnen og Sluserne til den sydøstlige del afvores daglige rofarvand - et område, ikke mange medlemmer i klubben har set fra vandsiden før!
Vi mødes ti I sommerens slusetur i DSR søndag d. 12. august kl. 11.00 og sætter bådhold. Kursen
sættes mod Københavns Havn, videre gennem Sydhavnen og Sluserne. Vi gør herefter længere
frokoststop - husk en god, solid madpakke, som du velfortjent kan nyde her!
Forventet hjemkomst i DSR efter k!. 19.00. Rodistaneen forventes at blive ca. 35 km, så turen
ikke for kaniner under instruktion.

eT

Skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen, hvis du har lyst til at deltage, og køb en billet i haren til kr. 20.00, som dækker kaffe, kage og godteposer undervejs på turen.
Medbring selv madpakke, rigelig med drikkevarer samt lunt

~j

undervejs.

Motionsudvalgel

Du gamle måne .....
Måneskinstur for august finder sted fredag d. 3. august.
Vi mødes kl. 19 i bådhallen, hvor der vil blive sat hold.
Her fra stævner vi ud og sætter kursen ind mod Køhenhavns Kanaler, hvor vi går i land ved GI. Strand for at
indtage de medbragte lækkerier efter eget valg. Når tusmørket sænker sig, går vi atter i bådene og ror i lygternes
og forhåbentlig fuldmånens skær tilbage til Svanemøllen.
Vel hjemme igen er der mulighed for at skylle efter
ovenpå, hvor baren bliver åbnet. ligesom der også vil
være lidt natmad.
Hold øje med opslaget. og skriv dig på listen - det er ganske gratis. Dog vil fortæringen bagefter
koste et beskedent beløb.
Husk, at del er styrmændenes ansvar, al der er lys på båden. Medbring evt. selv en lygte, hvis klubbens lygter skulle svigte.

Vel mødt
Motionsudvalgel
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På gensyn i slutningen af august
Da både redaktion og trykkeri holder ferie i juli måned,
udkommer der ikke nogen allgustudgave af klubbladet. Til
gengæld rykker vi deadline for septembernummerc[ ca. en
uge frem. således at deadline bliver mandag d. 6. august.
Vi håber hermed at kunne have septemherudgaven på
gaden i slutningen af august måned.
Redaktionen ønsker alle klubbens medlemmer en god
sommer - med forhåbentlig masser af sommervejr - og
håber. at mange afsæsonens forhåbentlig gode og spændende oplevelser på vandet også vil finde
vej til hladets spalter i form af indlæg - korte eller lange. Specielt håber vi, at nogle af de nye
medlemmer vil fatte kuglepen eller tastatur og berette om. hvordan det er at være kanin i DSR.
Redaktionen

Jobannonce
Projektleder søges til vedligeholdelsen af den elektroniske roprotokol.
Er du ferm til programmet VislIal Basic, og har du lyst
til at give klubben en hjælpende hånd, er du lige personen, som IT-udvalget har brug tc)r'
Er du interesseret, så kontakt klubsekretær Dorthe
Bartels (e-amiladresse: dsr@dsr-online.dk)

Kopimaskine søges!
DSR 's kopimaskine er ved at køre på sidste vers. Vi skal derfor have en ny. Har du fx via dit arbejde mulighed for at skafle klubben en brugt kopima~kine til en billig penge (dvs. højst nogle få tusind kr.), eller ved, hvor en sådan kan købes, så kontakt klubbens kasserer Johan Frydendahl. Den
behøver ikke at kunne så forfærdelig meget, så en simpel model kan sagtens bruges.

Hellmut Møhring-Andersen 90 år
Den II. juli i)'lder et trofast og mangeårigt
medlem afDSR 90 år.
Det gav mig anledning til en god og meget
interessant snak med fødselaren, Hellmut
Møhring-Andersen.
KatTen er naturligvis sat over, og det er en
meget veloplagt Møhring-Andersen, som
denne lune eftermiddag tager imod mig på sin
bopæl.
At Møhring-Andersen er vokset op i Viborg
med ma~ser af natur og store vidder ses straks
på det omkringliggende grønne areal, der omkranser huset i Gentofte.

Hel/mul Møhring-Andersen

Netop opvæksten på Viborg Katedral Skole med roning på skoleskemaet var startskuddet til
Møhring-Andersens interesse for roningen. Efter at være flyttet til Frederiksberg føltes den friske
luft og det at fordrive tiden med en god sport som lidt af en mangelvare for den unge hr. Møhring,
og under en af sine utallige eykel- og gåture stod han pludselig foran DSR.
Dengang lå klubhuset, som var af træ, på den modsatte side afi dag, og kriteriet for at blive optaget
i klubben var, at man blev anbefalet af to medlemmer - og det blev Møhring-Andersen med det
samme den fordJ"sdag i 1934.
Det var også dagen, hvor Møhring-Andersen for første gang mødte den daværende formand i DSR,
professor og overlæge på Bispebjerg Knud Secher, som majestætisk kom gående med et helt følge
efter sig (bestyrelsen). Knud Secher blev senere en god ven afMøhring.
Nu startede roturene ud til det., der blev kaldt Sandøen, hvor man efter gennemsejlning i Skudehavnen kunne bade på den anden side af molen, hvor vandet var dybt. For dem som var lidt mere mageligt anlagt, de såkaldte sandkasseroere, var sandkassen hjemme ved roklubben det ideelle sted
for sol og lange samtaler, og mange livslange venskaber opstod netop her.
Møhring-Andersen blev jurist fra Københavns Univeristet i 1937, og så kaldte Viborg igen, hvor
det nu var blevet tid til være soldat i 3. Regiments Skytskompagni. Møhring-Andersen havde i studietiden været i Akademisk Skyllekorps, hvor han med skydning med gevær model 1889 blev nr. I
og ved en parade på Høvelte Kaserne fik overrakt et sølvbæger af den kommanderende general
som førstepræmie.
Herefter blev Møhring-Andersen ansat som sekretær i Ministeriet/or Offentlige Arbejder. Inden
besættelsen blev drømmen om en stilling i Justitsministeriet en realitet, og derfra blev MøhringAndersen politifuldmægtig i Viborg for en periode på to år. En lærerig tid med arbejde med diverse
retssager, og hvor han bl.a. overværede tyske krigsretssager.
Så kom tilbudet fra højesteretssagfører Oskar Bondo Svane, som tilbød Møhring-Andersen stillingen som advokatfuldmægtig og efterfølgende at blive kompagnon med Uondo Svane. Møhring [oh
imod tilbuddet han kom til København og blev landsretssagfører to år senere.
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Det var Møhrings opgave at udføre finnaets responderende virksomhed og forberede højesteretssager for Svane. Denne virksomhed førte til, at Møhring-Andersen i 1956 indstillede sig til højesteretssagførerprøven og blev højesteretssagfører.
På spørgsmålet om, hvilket virke Møhring-Andersen har haft i klubben, siger han lige så beskedent,
at han med skam må meddele, at han ikke har bestredet nogen særlige poster.
Dog taler erhvervelser som Papirkniven i 1950 og et fad som symbol på tildelingen af titlen som
æresmedlem i DSR i 1991 deres helt eget sprog. Møhring-Andersen kan ikke helt løbe fra lidt hæder og ære.
~en

1944 har Møhring-Andersen bestyret Ree's Legat, og en lang overgang investeret i pantebreve, så legatet har kunne få så stor en fonnue som muligt. Det er også Møhring-Andersen, som er
tonnand for DSR 's Venner (se artikel fra medlemsblad i maj). Han har Iigeledes fra 60'eme og indtil for nylig, hvor hovedbestyrelsen indførte en aldersgrænse (nu: 70 år), været formand i Dansk
Forening/ar Rosports Ordens- og amatørudvalg. Møhring har som fonnand for udvalget holdt
taler, der gjorde lykke på DFfR's generaltorsamlinger, da de kom som en afbrydelse af de mere
saglige udvalgs beretninger.
Beskedenhed er en dyd, men mon ikke DSR kan være ligeså taknemmelig over for MøhringAndersen, som han er over for den!
90 år er næsten ingen alder, når man er 100% åndsfrisk som Møhring-Andersen.
Så selvom det er hyggeligt at tænke tilbage på alle de smukke og idylliske roture til Bellevue, Niveå og Salonsøen; de mange og langvarige venskaber (ingen nævnt, ingen glemt), som blev skabt
via roningen; og det reglementerede rotøj, hvor den blå, hvide trøje med stribe kostede en brøkdel
af dagens pris - jamen, så er det bestemt også nuet, der tæller for Møhring-Andersen.
Den tidligere interesse for germansk er i dag atløst af en tlot samling af læderindbundne islandske
s%\aer, som Møhring-Andersen læser med stor iver (på oldnordisk); han er stadigvæk medlem af
tirsdagsroerne, som hver tirsdag formiddag kommer i klubben for at tage en rotur; og om vinteren
går Møhring-Andersen til seniorgymna~tik i DSR, hvor han gennem mange år har været "overhund". Det indbefattede bl.a. at finde egnede lokaler til gymnastikken, da det kneb på et tidspunkt.
For dem, som ønsker at gratulere, vil fødselaren være hjemme på selve dagen.
Fm redaktionen skal lyde et stort og uforbeholdent 'fR LYKKE med håbet om fortsat mange gode
år i DSR for Hellmut Møhring-Andersen.

Af Marianne Bentzen (red)
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Asbjørn Torp 60 år
Igennem mange år har Asbjøm været en af dem. der har gjort en stor indsats for Danske Studenters
Roklub. og som har gjort DSR til en af de store roklubber i Danmark. Hans indsats på de mange
fronter i klubbens aktiviteter har været til inspiration for alle dem, han kom i kontakt med.
Hans uddannelse som idræts lærer ved GI. Hellerup Gymnasium var basis for den viden, han har
givet videre, som er nødvendig, når sportsskader skal undgås.
Han startede allerede som ungdomsroer og var både som aktiv kaproer og træner ved kaproningen i
en årrække med til at vinde mesterskaber for klubben, ja endog et nordisk mesterskab. Selvom
tempoet nu er sat noget ned, har han været deltager i veteran-kaproning i Amsterdam og Prag.

Asbjørn Torp (nr. 2 fra venstre iforreste række) - still going s/rong.
her med DSR 's hold i veteranklassen i sidste vinters otter-grand prix.
Også på landjorden har DSR nydt godt af hans viden, både ved orienteringsløb og vandreture i
Skåne, hvor Asbjørn igennem mange år har været arrangør af de populære ture til Stronhult. Og
vintersæsonens morgengymnastik under hans ledelse (med pragtfuld sauna bagefter) har givet en
trofast kreds en god start på dagen uden hold i ryggen.
Han er et usædvanligt omsorgsfuldt menneske, en egenskab han har hårdt brug for i sit civile arbejde som socialpædagog. Det bringer ham i kontakt med såkaldt adfærdsvanskelige unge, og det kan
være et skrapt job at forsøge at rette dem op. Så er det godt, at hans kone Gunvor er der til at bringe nerverne på plads igen.
Vi ønsker dig hjertelig tillykke med dagen den 4. juli og håber, at du stadig vi I holde ti I både det
job og til virksomheden i DSR.

Mulle og mange flere
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Mere om Asbjørn Torp
Sverige
Engang i starten af70erne, da Asbjørn både var vores træner og selv roede nogle løb i ny og næ,
var vi en tur i Sverige. Søe n, vi skulle ro på, lå lidt langt væk, så der blev ikke rigtig lejlighed til at
passe måltideme ind med transporten og roningen. Desværre gennemskuede Asbjørn, som ellers
allerede på det tidspunkt havde en fortid som stud.med., ikke det problematiske i som kompensation for den manglende frokost at æde en plade chokolade hver lige inden løbet. Det havde den konsekvens, at vi ikke havde roet ret langt, før vi fulte os noget afkræftede og efterhånden også direkte
dårlige. Der var naturligvis sket det, at vi havde bragt vores blodsukkerbalance i uorden.

Den apatiske roer
Midt i 70erne havde vi i klubben en firer, hvor mandskabet var mentalt meget forskellige. Den ene
af roerne var ganske vist utroligt stærk f)'sisk, men noget apatisk. Det fandt vores på mange måder
utraditionelle træner Asbjørn råd for. Han instruerede de andre på holdet i som et led i løbsforberedelserne at tirre, og om nødvendigt at overfalde, den apatiske kammerat korporligt, for på denne
måde at vække blot et glimt af aggression og kampvilje i ham.

Individuel træning
Det er dog også et karakteristisk træk, at Asbjørn forstod at tackle de meget individualistiske roere
på forskellig vis. Nogle skulle som nævnt provokeres, måske endog tysisk, andre skulle have enkle
og letforståelige regler omkring sig og tilsvarende enkle instruktioner på vandet. Aner andre skulle
have teoretiske forklaringer og baggrundsviden for at nå det optimale. Alt den e havde Asbjørn rede
på - om det er naturligt eller tillært kan jeg ikke sige.

Hvad man dog kan få folk til
Et af de mange problemer, en rotræner står med, er at opretholde den tysiske styrke fra vintertræningen også om sommeren, hvor træningen forgår på vandet. Vor utraditionelle træner i 70erne
fandt dog også råd for det, idet han udtænkte en metode, hvor man kunne træne styrke og roteknik
samtidig. Der blev simpelthen bundet en spand i et tov efter båden, så skulle det antagelig blive
tungt nok til, at der også blev lidt styrketræning ud af roningen. Det kan man roligt sige, der blev.
Det var nærmest umuligt at få båden til at bevæge sig, så metoden blev for så vidt humaniseret, at
spanden bleverstanet af en kugleformet bøje, som der så blev trænet med. Nu til dags ses den slags
ikke eller højest i en forfladiget ronn , hvor alene tovet slæbende efter båden er tilbage.
Jeg husker ikke, om det er i forbindelse med denne metode eller en anden grænsesøgende træningspraktik, at Asbjørn en gang har sagt, at et af de spændende aspekter ved trænergerningen er at
se, hvad man dog kan fa folk til at gøre helt frivilligt.

Supermand i fjeldet
Et andet aspekt af dragningen mod det ekstreme eller særlige kan ses i de norske og svenske fjelde
om vinteren . Iler har As~iørn det med at skulle markere sig som supermand. Han skal helst trække
pulk. også når han ikke længere selv har børn i den, så er der altid egne børnebørn eller vennernes
børn. På samme måde skal der både tocifTede frostgrader og blæst til, for at han ikke helst løber i
bar skjorte - evt. med korte ærmer. Og hvad skal man med et let og meget komfortabelt moderne
liggeunderlag, når man kan få lov at slæbe rundt på et rensdyrskind, der kan det samme.
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Redningsmand på søen
Men supennands-øvelserne gør jo også, at man har et overskud, når der er brug for det. Som f.eks.
under en kaproning i stormfuldt vejr, hvor et hold var så uheldigt at kæntre og ikke kunne komme
fri af båden. [når en kaproningsbåd vender bunden i vejret, vender roerne hovedet nedad, fordi de
er fastspændt i spændholterne]. Men de var til gengæld heldige, at Asbjørn var i nærheden, for han
sprang utortøvet i vandet og fik roerne frigjort og beroliget, så de uden videre dramatik kunne reddes i land.

Professionel roer
Asbjørn har en gang været truet med eksklusion fra DFfR på grund afprofessionalisme. Så vidt jeg
husker var det korte af det lange er, at forbundet - eller nogen i forbundet - ville forhindre Asbjørn
i selv at ro med den begrundelse, at han var "Iønnet" træner, og når man tjener penge på noget med
roning, måtte man dengang efter forbundets optimelse ikke ro selv. Det var naturligvis en våset og
uholdbar argumentation, for han fik jo ikke godtgjort sine rejseudgifter for at ro, men for at træne
os andre.
Man kan måske også se det som et eksempel på, at Asbjørn har en mærkelig evne til at komme på
kant med nogle mennesker, samtidig med at han har et talent tor at omgås de tlest af os på en behagelig og ukompliceret måde

Slig G. Rasmussen

Langdistancekaproning
Anden del af årets konkurrence i langdistancekaproning var løbet "Århus-bugtens Røde Rose" d.
IO. juni.
DSR's resultater i løbet blev således:
(De samlede resultater af de to første løb foreligger endnu ikke)

10 km mi x:
DSR P3, nr. 5

Signe Husted, Thomas ø. Christensen, Rikke Mølbæk

10 km senior damer:
DSR1, nr. I

Brina KristofTersen, Berik Haahr Hansen, Birgitte Andersen

DSR 2, nr. 3

Trine Poulsen, Karen Thinggaard, Birgitte østergaard

25 km senior herrer:
DSR I, nr. 3

Rasmus F. Petersen, Klaus Henningsen, Michael Qvist

DSR 2, deltog ikke i dette løb
DSR 3, nr. 6

Flemming Borg Jensen, Hans Henrik Thranc, Ulrik Hvidt

Peter Wilcken 70 år
Den 4. juni f)' ldte Peter Wi\cken 70 år. I den
forbindelse mødtes vi på Cafe Sommersko til
en hyggelig snak omkring oplevelser fra d liv
med (hl.a.) DSR.
Selvom det at holde sig i baggrunden og stor
beskedenhed viser sig at være to vigtige dyder
hos Peter Wileken, så er det denne formiddag
det gode humør og den store interesse, der
præger mit billede af Peter.
Da Peter Wilcken starter i DSR, er det på en
noget utraditionel vis. Peters morbror, Hans
B. Fogh var i 20'eme aktiv bl.a. som kaproningsehef, og hans søn, Poul lokker faktisk
Peter til at sidde med på en otter til efterårskaproningen i 1956. Resultatet er uvist,
men vist er det, at Peter Wi\cken starter til
roning.

Peter Wilcken

Det står hurtigt klart for Peter Wileken, at kaproning er sagen, selvom han med ægte beskedenhed
siger, at han aldrig har vundet noget af betydning! Potentialet ligger ellers lige for, især hos DSR.
Navne som den olympiske bronzevinder fra 1948, Henry Larsen, som både fungerer som træner og
bådebygger for DSR og senere Ib Christoffersen, som træner drengefireren med bl.a. Niels Secher,
som senere bliver verdensmester i dobbeltsculler. Ogja, rækken er lang . ..
Ingen langture, men en del ture rundt i hjemlige farvande, især op til alletiders fristed i Nivå. DSR
ejer på det tidspunkt et hus ude på spidsen af en gammel teglgrav, og mens mange instanser gennem årene forsøger at få de gæve roere væk fra denne perle, er der pludselig en dag i 1988 en, som
brænder huset af, og derved sætter en eftertrykkelig stopper for det hele.
Omkring 1960-63 varetager Peter Wilekenjobbet som kaproningsehefi DSR (æblet falder ikke
langt fra stammen). Det kræver en del organisering, og varetagelse afkontakten mellem roerne og
bestyrelsen. Det kræver også en stor pengepung, og da Peter Wilcken gennem tiden lægger ud for
rigtig meget, ender kassereren med at tilbyde Peter livsvarigt medlemskab afDSR.
Livsvarigt bliver det også, da Peter Wilcken til en fest i DSR's lokaliteter møder sin nuværende
kone. Hun er der nu ikke pga. roningen , men fordi Doug Crutchfield har lejet sig ind i lokalerne
medjazzballct på programmet.

Qvinderne har jo gennem liden været noget af et stridspunkJ hos DSR, griner Peter Wileken, som
mest så det som et positivt opsving, da kvinderne endelig gjorde deres entre.
reter Wilckens næste opgave i klubregi bliver som materielforvalter, hvor han bl.a. arbejder med
planer for bådindkøb til DSR's 100 års jubilæum i 1967.
Starten til træningsrummet bliver lagt, da Seeher får bygget en trækmaskine op til OL i Mexico.
Senest har Peter haft lejlighed til at granske tegningerne til det nye rum.
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l 1968-69 mangler klubben igen en kaproningschef, men med to børn og nummer tre på vej kan
Peter Wilcken kun tilbyde at arbejde på halvtid. Det er også på det tidspunkt, at Peters interesse for
roningen daler, og den øgede motivation for sit job som rådgivende ingeniør medvirker til, at Peter
Wilcken slutter som aktiv i DSR.
Peter Wilcken slutter dog værdigt af som kaproningschef med det fØrste damehold i efterdfet 1969.
Ligeledes fortsætter han lidt endnu som leder af DSR's håndboldafdeling, som var en del afvintermotionen i klubben.
Fra ca. 1970 til i dag er det ikke meget, man har set til Peter Wilcken nede i klubben. Udover at
fungere som revisor for DSR' s Venner, er roningen skiftet ud med cykelture i Vestskoven og tilskuerpladsen ved kaproningsstævner på Bagsværd Sø.
Dog skal man aldrig sige aldrig. Nevøen Ulrik Hvidt (DSR) har op til flere gange truet Peter
Wi\cken med en kamp på bølgen blå, sM ... !
Vel ude af Cafe Sommersko og min notesbloks rækkevidde nævner Peter Wi\cken pludselig, at han
forresten også har siddet på redaktørposten på medlemsbladet i ca. Y, år og har medvirket ved ombygningen af køkkenet - men del behøver du såmændt ikke at nævne, jeg har nu altid hafi det
bedst med bare at se resultatet, slutter Peter Wilcken inden vi skilles.
Selvom du "ikke ønsker nogen præmie", så vil vi på redaktionen gerne lade et stort HURRA lyde
- TIL LYKKE, Peter Wi\cken'

Af Marianne Bentzen (red.)

Københavnskredsens Motions- og turudvalg tilbyder:
På opdagelse med naturvejlederen i Nivåbugten
onsdag d. 29. august kl. 18
Nivåbuglen kan føles utrolig lang at passere, men den byder også på
utrolige naturoplevelser med sit fugleliv i det lawandede og stenede
omrdde. Der er sæler i området, og denne vinter har der også været
delfiner. Stedet kan også "/ortælle" danmarkshistorie. Under vandoverfladen er der pælerester fra en gammel galajhavn, og en del af kysten er skabt ved lergravning
til teglværkerne.
Vi mødes i Rungsted Roklub kl. 18 - klar til at gå i bådene.
Tilmelding senest 27. august til Lise Nielsen (motions- og turudvalgsformand) på tlf. 33 31 3460
eller mail: lise.nielsen@sol.dk
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Nej - Ask er ikke opkaldt efter en DSB-færge
(Almindelig Forkortet Ase-Iære/or Roere, part one)
Hvem er de egentlig, alle disse oldnordiske fiduser vores både er opkaldt efter, spørger mange sikkert sig selv ....
Nuvel, i anledning af vores vellykkede forårsrengøring, oprydning og totale ommøblering i bådhallen, denne lille, stærkt forenklede gennemgang af den gode, gamle asefamilie. Og så er det i
øvrigt agurketid på DS R-bladet.
Altså, without much further ado:
Verden bliver til i det golde tomrum mellem det iskolde Niflheim i nord og det gloende Muspelheim i syd.
I dampen mellem kulde og hede, skabes jætten Ymer og koen Audhumbia., og gnisterne der tyger
bliver til alle sider bliver til himmelens stjerner.
En nat slikker Audhumbla på en salt sten og skaber manden Bur, som bliver fader til Bure.
Bure ægter jættekvinden Bestla., og de far tre sønner: Odin, Vile og Ve, som er aser - eller guder.
De tre Buresønner dræber Ymer og bærer hans lig ud i det tomme Ginnungagab, og her skaber de
jorden afhans døde krop - blandt andet bliver hans hjerneskal til himmelhvælvet, og hans tænder
og småknogler til verdens ~ierge.
Af miderne, der går i kødet, skaber de dværgene, som især er kendte for deres magiske smedekunst. Dværgene er ophav til mange historier, og her skal særligt nævnes, at det er den stakkels,
kloge dværg Kvaser, vi kan takke for mjød. Det bliver nemlig lavet afKvasers blod, da han bliver
dræbt af de to ondsindede dværge Fjalar og Galar, og man siges at fil noget af Kvasers indsigt., når
man drikker mjød.

Efter at have skabt hele verden, spadserer de tre brødre en tur på stranden.
Her finder de to træstammer, skyllet i land af havet. Af dem skaber Odin de to første mennesker.
Vile giver dem deres forstand, og fra Ve far de sanser. De døbes Ask og Embla., og fra dem stammer alle menneskene, som bor i Midgård.
Af Ymers øjenvipper laves et kraftigt hegn rundt om Midgård, sådan at menneskene kan være i
fred for jætterne, som bor i Udgård. Guderne, eller aserne, bor i Asg'Md, og menneskenes Midgård
ligger altså midt mellem de to. Rundt om Midgård vogter også den mægtige slange Midgårdsormen .
Midt i gudernes Asgård står asketræet Yggdrasil, verdens største træ. Dets enorme krone og rødder
strækker sig ud i hele verdensaltet, dets krone tylder hele himmelen og det har tre rødder, der vokser ned i tre forskellige verdner: en til Niflheim, en til Jotunheim, og en vokser ned under Asgård til
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Urds brønd. hvo r aserne samles og holder ting.
Urds brønd vogtes af de tre norner, eller skæbnegudinder, Urd, Verdande og Skuld. De bestemmer
hvert menneskes skæbne og spinder dets livstråd.
Den eneste indgang til Asgård er over regnbuebroen Bifrost, og der, hvor den ender, bor Heimdal
på gården Himmelbjerg. Han vogter indgangen til gudernes bolig, og det er nok ikke så tosset, for
han hører så godt, at han kan høre græsset gro og rareuld vokse. Hvis der er ubudne gæster eller
fare på færde, blæser han i luren Gjallarhorn, som kan høres i alle verdener.
Odin er den øverste og vigtigste af aserne, og altings fader. Odin har kun eet øje, for han måtte give
det andet i pant for at drikke af Mimers visdomsbrønd i Jotunheim. Odins hjælpere er ravnene
Hugin og Munin. Hver morgen flyver de ud i verden, og vender tilbage med nyheder. Han har også
to ulve, Gere og Freke, som han giver al sin mad til, selv lever han nemlig udelukkende af vin.
Odins magiske kræfter og indsigter er mange, han kan forvandl e sig til alle dyr, han kan vække de
døde, og først ved slaget Ragnarok, ved verdens ende, kan han blive såret. Han er krigernes gud, og
på sin otte hen ede hest Sleipner, ledsaget af sine valkyrier, en slags slagmarksgudinder, leder han de
tapre, faldne krigere til Valhal.
Odin er gift med jættedatteren Frigg, og hun er den fornemste af asekvinderne, smuk og alvidende.
Odin og Frigg har sønnen Balder, og han er lysets og godhedens repræsentant i den nordiske gudeverden. Han er smuk, vis og veltalende, men en anelse godtroende, hvad der af og til skaber problemer. Han er gift med Nanna, og satrunen har de sønnen Forsete, som er den klogeste dommer
der findes, og han kan bilægge alle strider succesfuld!.
Thor er til gengæld den stærkeste af aserne, og med s in hammer Mjølner og sine to hjælpere søskendeparret Røskva og Tjalfe, værner han os alle mod ondt. Han er søn af Odin og Jorgyn og gift
med Sif, og de bor på gården Bilskirner, i verdens største hus. Thor er alle fiie bønders gud og nyder stor respekt. Når det tordner, er det rent taktisk Thor, der kommer kørende over himlen i sin
vogn, trukket af bukkene Tandgnost og Tandgnisner.
Odin er også far til Brage, skjaldenes og digternes gud. Brage er gift med Ydun, og hun er ungdommens gudinde.
Aserne spiser hver dag af hendes skrin med fortryllede æbler og holder sig på den måde evigt unge,
Med jættekvinden Grid har Odin sønnen Vidar.
Om Vidar siger man, at han er den tavse og mystiske blandt aserne, men ved Ragnarok udviser han
stort mod og stikker sin fod i Fenrisulvens mund, og Vidar er een af de få. der overlever Ragnarok .
l-Ians sko er så solide, at Fenrisulven ikke kan bide igennem dem, og det er nok fordi, Vidar har
lavet dem af alle de små s tumper læder, menneskene s mider væk. Derfor si ges det, at man aldrig
skal spare på læder.
l Asgård, ud e ved ky sten på gården Noatun, bor også Njor, skønt han egentlig er en van e. som er
en anden og ældre gud es lægt end aserne. Han er vind- og vejrgud, og med sin søster har han børnene Frej og Freja.
Frej er fred ens gud. og på hans gård AJfheim må ingen bære våben. Han s lægter sin far s mule på
og bruger nogle af sine guddomme lige kræfter på at sørge god fordeling af sol og regn, så høsten
bliver god.
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Freja er en rigtig tiber-ase. Hun er den vigtigste asekvinde, næst efter
Odins kone Frigg, men hun overgår alle i skønhed. Hun har en vogn,
der trækkes af to katte, og når hun kommer kørende med det gyldne
hår flagrende, og det magiske Brislingesmykke funklende på barmen,
forføres alle. Hun er kærlighedens gudinde, og også gudinde tor fødsel og død. Hun bærer på en stor sorg, for hendes mand Od forsvandt
efter deres bryllupsnat, og hun har søgt efter ham lige siden. Man siger, at guld er lavet af Frejas størknede tårer.
En meget markant skikkelse i Asgård er Loke, som egentlig ikke er en
ase, men af ren jætteslægt, og derfor repræsenterer noget mørkt og
farligt, midt blandt de ædle og renfærdige aser. Han har blande t blod
med Odin og kan derfor bo blandt aserne, hvor han dog konstant er
ude på ballade. Hans løgne og intriger opvejes dog noget af, at han er snu og vældigt kreativ og tit
ender med at være den, der løser problemerne.
l Asgård er Loke gift med Sigun, og far til Narve, men han har naturligvis også slået sig løs på anden hånd.
På en rejse i Jotunheim møder Loke jættekvinden Angerboda, og med hende får han tre børn: Midgårdsormen, Fenrisulven og pigen Hel.
Odin ved, at han kan vente sig ulykker fra de tre. Midgårdsormen smider han i havet, hvor den dog
vokser sig enorm og til sidst rækker rundt om hele menneskenes verden, bidende sig selv i halen.
Hel bliver sendt ned og vogte over det iskolde dødsrige Niflheim, men Fenrisulven tager aserne til
sig, da den endnu er en hvalp. Den vokser sig dog stor og ond og bider hånden af Tyr, men det lykkes aserne at lænke den med kæden Gleipner, der er smedet af støjen fra kattepoter, kvindeskæg,
bjerges rødder, bjørnesener, fuglespyt og fiskeånde.
Ulven Fenris står lænket til en sten, og først til Ragnarok vil dens mægtige raseri blive sluppet løs.
Vølvens spådom siger, at det er Fenrisulven, der ved Ragnarok bliver Odins endeligt.
Nu synes j eg at vi skal holde her for denne gang, for ikke at kløjs helt i det.
Derfor vil jeg meget gerne give bolden videre til den, der kan fortælle os lidt om Hroar og Helge,
om Dan og Gudmund og om, hvordan Famer fik sit guld. Så er der Bjarke, Hjalte og Hu - hvem
hulen var de?
For ikke at tale om Olsen?
For det ligger selvfølgelig helt kJarI, at Elektra var den datter af Agamemnon og Klytaimnestra, der
sammen med sin bror Orestes hævnede deres fader i et Hamlet-lignende aetiondrama - lidt mere
tåget er det, at denne græske dame har sneget sig ind i vores meget nordiske bådfamilie. Her er hun
selvfølgelig et velkomment krydderi, men hvordan skete det? Via ægteskab? Og Joeunde lader vi
hel/ligge (var hun muligvis Olsens kone?).
Er De forvirret')
Det vil De ikke være, når den næste skribent har taget over og bragt klarhed over sagerne.

Tina Taul
(vigtigs/e kilde. "Nordiske Gude- og Heltesagn" o/Niels Sax/orph)
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Tilfredshedsundersøgelse vedrørende DSR' s køkken
Køkkenudvalget takker for de mange tilbagemeldinger på spørgeskemaet.
Resultatet giver et godt overblik over medlemmernes meninger om bar- og køkken funktionen i
klubben. Mange var kommet med gode kommentarer til vores skema. Generelt kan vi konkludere,
at der er stor tilfredshed med baren, og mange er middeltilfredse med køkkenet - dog ønsker tlere
medlemmer ændringer, som bl.a.:
•
•
•
•

Større variation i menuer, gerne tlere udenlandske retter
Et bedre udvalg af grove grønsager og brød.
Der er et stort ønske om brug af flere krydderier.
Maden bør være lige så inspirerende og varm kl. 21.00 som den er kl. 19.00

Køkkenudvalget vil nu arbejde videre sammen med bestyrelsen og køkkenet, således at medlemmernes ønsker / krav bedre kan opfYldes.

Venlig hilsen
Køk/ænudvalget

Resultater, procentvis fordeling og gennemsnitsscore vurderet ud fra en skala på I (dårlig) til 3
(god)
God
(tilfreds)
8,7%

Middel

Kva liteten afbrødet?
Kvaliteten af kødet?
Kvaliteten af salaten?
K valiteten af grøntsagerne?
Kvaliteten afkagen?
2. Variationen af menuen?

Hvad er din vurdering af: (kryds af)

82,6%

Dårlig
(ul iIfreds)
8,7%

Gennemsnits-score
2,00

75,0%
6,4%
24,0%
14,3%
47,7%
6,0%

20,8%
53,2%
56,0%
63 ,3%
47,7%
42,0%

4,2%
40,4%
20,0%
22,4%
4,5%
52,0%

2,71
1,66
2,04
1,92
2,43
1,54

3. Miljøet i køkken og bar?

56,5%

41 ,3%

2,2%

2,54

4. Giver menuen generelt værdi for
penj?,ene?

8,7%

66,7%

6,3%

2,21

I. Kvaliteten af maden generelt?

Antal besvarelser= 46
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Langtur på Flensborg Fjord
Det var stort.
Således ville Tina Voer uden tvivl have beskrevet årets Flensborgtur, hvis hun havde faet chancen.

"On the road again" var hendes andet slagord eller omkvæd om man vil, og det passede sådan set
meget godt den onsdag eftermiddag, hvor 14 håbefulde roere satte sig i 4 udvalgte biler for at køre
til den danske roklubs klubhus i Flensborg.
Vi kørte i tre små biler samt motionsroehefen Steen Knudsens store limousine. Det var utroligt
hårdt for vi andre at overvære, hvorledes chefen nærmest demonstrativt lang<;omt, mageligt gled
ned i det læderbetrukne sæde, lænede det tilbage for at mindske vindmodstanden, for derefter at
flyde til Flensborg på knap to en halv time. Han påstod han aldrig kørte over lIS km/t.
Klokken 22 var selv den mindste bil nået frem til målet. Vi fik os nogle velkomstøl og fik den første del afnatten til at gå i selskab med "Jim og Tony". Vi sov spredt rundt om i hytten.
Thomas Ung<;trup stod op næste morgen klokken 6.30 og vækkede alle vi andre, med om ikke
skønsang, så dog sang. Han vågnede altid så tidligt meddelte han. Og solopgangen var bare så
smuk. Vi spiste morgenmad, hvor især æggene udmærkede sig og glædede os nu til at ro de 40 km
til Sønderborg. Vejret kunne ikke blive bedre.
Søren, den ene halvdel af den dynamiske arrangørduo, mente desværre ikke, at den forsamling han
kiggede ud over denne morgen, ville have nogen reel chance for at klare en så lang tur. Derfor
skulle vi kun ro til Gråsten, ca. 20 km. Ingen turde protestere overfor en mand, der efter eget udsagn drikker arbejdersved til sin madpakke.
På dette stade bør det lige nævnes, at der i løbet af natten var sket noget mystisk på herretoilettet.
Lokumsbrættet var revnet midt over. Ole Riisgaard, der af akkustiske årsager havde sovet alene i
herrernes omkJædning<;rum fa meter fra herretoilettet, blev spurgt om han kendte noget til det. Visse vasse, sagde han.
Nå, kl. IO roede vi mod nordøst ud ad Flensborg Fjord for ca halvanden time senere, at slå lejr i en
lille bugt ved Rinkenæs. Efter en fantastisk frokost, hvor specielt æggene skilte sig ud, sov vi i ca. 2
minutter inden vi af akustiske årsager vågnede igen. Ole lå i hi.
Fire seje timer senere var pausen endelig ovre, og en time senere anløb vi pontonen ved Gråsten
Roklub. Øjeblikkelig dukkede adskillige af Gråstens Roklubs medlemmer op og hjalp os med at
trække bådene på land. Vi var meget imponerede over den gæstfri modtagelse vi fik, især når man
tænker på, at vi i bund og grund jo mest var til besvær.
Vi brugte deres klubhus, som var det vores eget, til gengæld fik de lov til at smage vores Matador
Mix. Senere nåede vi akkurat at spise aftensmad i Gråsten Kro, inden køkkenet lukkede. Vi var
noget mærkede af den lange pause, vi havde holdt midt på dagen, så samtalen gik noget trægt. Iler
så Ole sit snit ti I at fortælle historien om sin oldemor Erna Riisgård, de r i 1897 opfandt drømmekagen trd Brovst. Da vi gik ham lidt på klingen, indrømmede han endda, at han også havde en bedstemor, Bitten Riisgård, som midt i sidste århundrede udviklede det søndeIjyske kaffebord, vistnok
i selskab med sin søster Andrea Riisgård. En enkelt deltager spurgte Ole, om ikke han nu var ude
på sandhedens overdrev. "Visse vasse", var svaret.
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T ilbage i klubhuset morede vi os igen sammen med Jim og Tony og aftalte, at da Thomas alligevel
alt id vågnede kl. 6.30, kunne han passende skafTe morgenbrød.
Næste morgen kl. 8.00 kom Ole syngende ind i "dagligstuen" i spændt forventning til det fine morgenbord, som desværre glimrede ved sit fravær. K ort efter kom Thomas' søvndrukne ansigt til syne
i altandøren. For første gang i mange år havde han sovet over sig.
Det hele endte dog lykkeligt. Med Oles aner var det ikke noget problem for ham at skaffe det famøse morgenmåltid, og sidst på formiddagen påbegyndte vi det lange seje træk tilbage mod Flensborg. Efter en time slæbte vi bådene op på stranden ved Gllicksburg.
Solen skinnede stadig ITa en skyfri himmel. l "Nerthus", Flensborg Roklubs flagskib af en lynhurtig lirer, var Ellen, den anden halvdel af den dynamiske lederduo, overstyrrnand. Vi havde undervejs holdt en del pauser for at !li pusten igen og spise lidt Matador Mix. Nu kom jeg ti I at kigge ned
i vandet og så skyggen afmit eget hoved spejlet i vandoverfladen. Et sjovt fænomen viste sig. Nede
i vandet så det grangiveligt ud som om, der var en glorie rundt om mit hoved.
Lidt efter sad vi alle med hovedet ud over bådrælingen. Alle havde en glorie. Og dog, Ellen hun
kunne sgu ikke se nogen glorie. Det vil nok være for grov en overdrivelse at skrive, at det kom bag
på os, men alligevel var der nu en noget eftertænksom stemning i båden i de næste minutter.
Efter tre timers pause i Lyksborg kæmpede vi yderligere en halv time med årerne, før vi var tilbage
i Flensborg.

Strands ild og - løver på Store Okseø

Her nød vi en øl på altanen og betragtede, hvorledes en del tyskere forsøgte at lokke deres store
vilde rovdyr til at svømme til Danmark. Tyske hunde er heldigvis ikke klogere end de danske. De
blev ved med at komme tilbage med pinden.
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I Flensborg afholdes der traditionen tro Rum-regatta for gamle sejlskibe i Kristi Himmelfartsferien .
Fredag aften gik vi derfor en tur på havnen og nød synet af de flotte skibe, mens vi hver især spiste
en karry-wurst.

Næste fonniddag vågnede Thomas først klokken 9.30, og gode dyr var derfor rådne. Vi så ingen
anden udvej end at sende vores bedste mand Steen Knudsen i limousinen, og 3,5 minut senere
kunne alle ånde .Iettet op. Morgenmaden var sikret.
Selve regattaen foregik om lørdagen, og mens vi nød morgenmaden, kunne vi se det ene sejlskib
efter det andet stævne ud af havnen. En time senere satte vi efter dem. Vi roede langs den tyske
kyst, og efter 30 minutters hård roning nåede vi ned på højde med Okseøerne. For at komme over
til disse, var vi nødt til at krydse hele kapsejladsfeltet.
Vi holdt en kort rådslagning og besluttede, at Ellen i ftreren skulle starte, og så ville vi andre i toerne tølge efter. Vi sad alle klar og spejdede efter et hul i feltet af sejlskibe, som alle sejlede med en
pæn fart. I fireren sad Martin stynnand og Ole stroke. Så pludselig var hullet der.
Martin råbte med klar stemme 'Til roning klar". Man fomemmede, hvorledes det sitrede i de mange stærkt varierende størrelser af overanne. "Ro væk".
Stilheden var øredøvende. Sekunderne gik og spændingen steg. Så hørte vi Ellens stemme. "Ole,
sover du" . Det gav et sæt i Ole, "visse vasse" brummede han, hvorefter de ru indespærrede hestekræfter blev sluppet løs.

"Lille- "Søren og Jakob blandt sejlskibe lil Rom-regaua
Vi tordnede utorfærdet ud mellem de i forhold tilos kæmpestore sejlskibe, som øjensynligt ikke
var specielt manøvredygtige. Alle undtagen Sørens båd nåede igennem hullet. I et halv minuts tid
kunne vi ikke se ham og hans besætning, men pludselig kom deres båd, som en myg blandt elefanter, drønende ud fra feltet i fin stil. En mand, der drikker arbejdersved til sin madpakke, skal
man ikke kimse ad.
Vi trak bådene op på stranden på Store Okseø. Vi havde besluttet, at det skulle være en slapperdag
og holdt derfor kun 2 timers pause. En del af os var endda ude og bade. Vandet var rigtig dejlig
koldt. Anitta, der led i alvorlig grad af fotografitis, ville gerne have et billede af os alle sammen
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flydende mndt i vandet samtidig. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, da kameraet ikke kunne
indstilles til 111000 sekund. Man gik i dette korte tidsmm fra enorm stor til kun stor. Vi overlevede
dog alle det kolde gys.
Turen tilbage til Flensborg tog lidt længere tid end forventet, da Strit desværre havde vendt min åre
forkert, hvorfor jeg m~tte ro med den korte ende. Det er jo, hvad der kan ske.
Tilbage i Flensborg forsøgte tyskerne stadig at sende deres hunde til Danmark, mens vi drak øl. gik
i bad og så. hvorledes vores sidste trekløver i båden Margrethe kom kravlende ind til pontonen.
Vores bedste mand Steen Knudsen samt Tina Voer og Thomas sprang denne dag over, hvor gærdet
er lavest. De kunne ikke længere klare de lange pauser og havde derfor begået mytteri og roede
hele vejen godt og vel til Gråsten og hjem igen. En tur på 40 km.
Eftersom Thomas alligevel altid vågner kl. 6.30, aftalte de endda at ro en tur næste morgen.
Lørdag aften spiste vi på "Eckener Haus". En meget fin, dyr og usædvanlig dårlig restaurant. Etter
3 limers ophold her havde vi dog fået fyldt de noget henslumrede fedtdepoter op med råt kød og
lam, som smagte umiskendeligt afko. Vi fik kaffe og øl på en bar, der hed Kult., hvorefter vi slæbte
os hjem i seng.
Næste morgen spiste vi morgenmad, hvor især æggene var tæt på det unikke. Vi gjorde rent i klubhuset og sendte en venlig tanke til dem, som havde udlånt det tilos. Samtidig spekulerede Ellen og
Søren på, hvordan de skulle få fortalt redaktør Bundesen, at vi aldrig nåede til Sønderborg.
Ved middagstid kørte limoen og de tre små igen mod København, efter en dejlig tur med seje pauser og afslappende roture. Denne beskrivelse kan så passende afsluttes med et citat fra en kendt
nordjyde, nemlig Gunner Riisgård.
"Man må aldrig lade sandhedsværdien overstige underholdningsværdien".

Jakob Sandgrav

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail til adressen: bladet0ldsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk tor redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 6. august 2001
Redaktion:

Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen, Majbritt E.Jensen og Marianne Bentzen
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Orienteringsløb 200 l
Dato
13.07
14.07
13.07
12.08
18.08
01.09
02.09
12.09
16.09
19.09
23.09
23.09
26.09
30.09

Løbstype
Sj.3-dages
Sj.3-dages
Sj.3-dages
Stafet
Kortdistance
6.div.match
B
Natløb
B
Natløb
Gåsehusløb
B
Natløb
B

Skov
Tisvilde Hegn Vest
Tisvilde Hegn øst
Buresøskovene
Freerslev Hegn
Karrebækstorp
Lystrup Skov
Rude Skov
Stenholt Vang
Valborup
VassingrødJRavnsholt
Ravnsholt
LI. Hareskovil onstrup
Geel Skov
Slagelsesskovene V

Arrangør
Farum!TisvildeHegn
FarumfTisvildeHegn
FruumfTisvildeHegn
OKSG
Herlufsholm
Lillerød IF
Søllerød OK
Hillerød FTF
Roskilde OK
OK0s1
*** OSR ***
OK Skærmen
Lyngby OK
oe Slagelse

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre løbstilbud:
http://homeO .ine!. tele.dk/rclausen/dsr/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
Engbakken 27
2830 Virum

(14 dage før)
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tlf. 38176252 (arb.)

45 85 8605 (priv)

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: 39296322
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MEDLEM STELEFON (gard~robe~g bådhal): 391858_ 1_1 _ _

Formand:
Paul Briiniche-Olst1l
llojrllpsAlle 27
2900 llellcrup
a.19 40 48 42
e-mail: formand@dsr-online.dk

Johan hydendahl
Engbakken 27
2830 VirLlIll
45858605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

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

Kaproningschef:
Rune Gartner
SkindcrgadeJ2, lej. 17
1159 Kbh. K
26747048
e-mail : knproning@dsr-online.dk

Instruktionsroehef:
Morten Runge Poulsen
l30rthigsgade IJ, I.
2100 Kohenhavn ø
aJ927 IO 50
t~mail: inst ruktion@dsr-onlinc.dk

Motionsrochcf:
Stccn Knlldsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
aJ81989JI
~~mail : motion@dsr-online.dk

Langtursrochrf:
Lene Christensen
Evanstonevej 8e
2900 Ilellrup
a 392072 05
e-mail: langtur@dsr-online. dk

Kajakrochef:
Peter ViufJohanscn
Holsteinsgade 55. sUv.
2100 København 0
ir J5 4J 4041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motiort+:
Lars 13. Kristensen
Steen flilles Gade 7. 5. tv.
2100 København ø
ir J5 42 84 56
e-mail: plllS@dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
a 39298499
c-mad. lIlIsio" ;010' ,{ds"'"ll ine dk

Køgemester:
Susanne Agcrsnap
II. C. 0rstedsvej 6J
1879 Frederiksberg C
a 35 36 88 05
c-mail: koegemester@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Ilvidovre
aJ6771009
e-mail: Illateriel@
dsr-ollline.dk

a

Kao;;sercr:

a

]

Kontingentkasserer:

Kun skrilllige henvendelser:
DS R, Strandvænget 55,
2100 København ø
c-mai l ()lchan".'i ·-,(gl'I~lll·1 ri"

Orienteringssekt ionen
---- ~-- -

Fonnand:
Ronald Clauscn
L ngelsb(lrgv~j 44
2800 I,yngby
45 88 58 86

a

_ __

-~- ---~

Kasserer:
Nis C. J. SchIllidt
I hedevej 14 sI.
2700 IJrønshøj
a38 284 8 71

-

- - - -- --

Sekretær:
Johan FrydendaIlI
Engbakken 27
2830 Virum
a 45 ~5 86 os

__- L_ _ _ _ _ __ _ -L_ _ __

-,-- - - -

PR:
Ilans JUIII Andersen
Edelgave Alle 7, I
2820 Gentolk
a 396803 19
c-mail· Il " II, SS ' d~c:....._ _-'
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Kanindåben er her; før du ved det!!!
Der er under 2 måneder til kanindåben,
der afslutter instruktionssæsonen.
KANIN! SÆT KRYDS
xxx
FØRSTE WEEKEND I SEPTEMBER
og vær med i en vifte af arrangementer:
• Dåbsforberedelse
• Kanindåb
• Dåbsfest
Oplev frygten for det ukendte Bliv fortrolig med din angstl
Og glæd dig med ligestillede, når det er overstået
... til den lyse morgen.
Vi glæder os til at se jer

Motions- og Instruktionsudvalget

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub
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DSR's piger sikrede sig igen i år danmarksmesterskabet i langdistancekaproning'
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INDMELDELSE: sker ved at udfYlde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør
i lYJdhallen. Indbetalingen dækker de 3 første mån<o'<.lers kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist lorud 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 følgendc kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 2024 år betaler 360 kr. pr. kvartal, idet lØrste kvartaL~ kontingent dog er 540 kr.
UDM ELDELSE: Kan ske gældende tTa l/I, 1/4, 117 og III O og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøja t,'1ig kr. 3,00 til DSR's girokonto
nr. 50034 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholdcr (betalingsdclen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør
i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævrungskortene kan ikke anvendes til udmeldelse,
idet meddelelser ikke kan anfures 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. Eksk.lusion
vil først finde st ed ved en restance svarende til \/, - I års kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ved incasso. AUe omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

I Forsiden: Rritt.a Kristo.tTersen, Berit Haahr Hansen og Susanne Mikkelsen, danske mestre i.l~
I distance-kaproning 200 I. Foto: Mette Bacher _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ __

_J

2

Aktivitetskalender 2001
Dato

Begivenhed

1. september

Kanindåb

3. september

Svanernøllematch

22. september

DM i roning, Maribo

29. september

Høstfest

28. oktober

Sta nderstrygning

16.-18. november

Motionsweekendtur til Stronhult (Skåne)

23. november

Generalforsamling

8. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Kongeværelset har været under en hårdt tiltrængt renovering gennem de seneste uger. Arbejdet
er formentlig afsluttet, når dette læses, måske bortset fra, at det bli'r nødvendigt at få nogle frivillige medlemmer til at svinge en pensel og male væggene.

•

Bestyrelsen overvejer at afhænde klubbens andel i huset "Udgaard" i Sverige, og vil gerne høre
medlemmernes mening om dette. Se indlæg herom andetsteds i bladet

Hjælp søges!
Vi er et par stykker, der har sat os for at søge annoncører til vores gode klubblad, men da vi ikke
kan overskue at stå for det hele, søger vi lidt hjælp.
Du kan hjælpe os ved enten at være med i vores lille udvalg eller ved at skaffe os nogle finnanavne
og kontaktpersoner, du mener kunne have interesse i at annoncere i vores klubblad.
AI hjælp er velkommen og kan sendes til min mailadresse Roddik@hotmail.com.
Hilsen Annoncørudvalget

Gymnastikken i DSR
Igen i år starter gymna~tikken så småt j løbet af september måned. Alle
holdene skulle være i gang til oktober.
I år kommer der yoga om fredagen fra. kl. 17.30-19. Dette er et hold, som
man skal melde sig til, og her vil også være selvbetaling ligesom med dansen.
Se opslagene på opslagstavlen eller på hjemmesiden vedrørende hold og
tider.

•
\

\

Nyt design på DSR's hjemmeside
Se det nye design på www.dsr-online .dk
Igennem hele vinteren har Dorte Pedersen og Dorte Tomehave Jensen arbejdet på at give DSR's
hjemmeside et mere tidssvarende udseende. Målet med det nye design var, at den skulle være:
~ Enkel
~ Flot
~ Hurtig at downloade
> Indeholde alle de ting som alle spørger om hele tiden.
Du kan selv se, om det er lykkedes !
Det er de enkelte udvalg i klubben, som er kommet med teksten til de
forskellige områder. Og i fremtiden er det de sanune udvalg, som skal stå for
opdateringen af siderne. Den generelle information står bestyrelsen for.
Prøv at gå ind på siderne og se, om de informationer, som du har behov for, også er på siderne. Der
skulle gerne være informationer om instruktionen, gymnastikken og andre tiltag, som er meget sæsonbetonede.
Endnu engang tak til de meget flittige 2 x Dorte, som har gjort dette muligt og tak lil Lars Henriksen, som hjalp med at omlægge del hele, så det var muligt at komme i gang.
Hvis du har lyst til at være en del af dette, så kontakt udvalgene eller Dorthe Bartels på dsr@dsronline.dk
Med venlig hilsen

Dorthe Bartels
Bestyrelsen
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Nu falmer skoven trindt om land .....
Søndag d. 7. oktober er der løvfaldstur, hvor turen i år går til Furesøen. Vi mødes ved Roklubben
Furesø, Frederiksborgvej 101,3500 Værløse, kl. 13 for at sætte hold, hvorefter vi ror søen rundt
og slår et smut ind i Vejle Sø og ser på efteråret. Vi holder stop underve.is, 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!
MOlionsudvalgel

Kanaltur isensommerlys !
Københavns kanaler tages nænnere i øjesyn søndag 16. september,
afgang kl . 11.00
Søndag 16. september stævner vi ud på en af sæsonens sidste fællesture.
Kursen er Capo Canal (ca. 20 km.) og i lasten er nydøbte kaniner og andre
gæve roere - på nye eventyr!

Vi mødes kl. 11.00 ved bådhallen, hvor der sættes hold. Efter behørig
rundfart i maleriske omgivelser går vi i land ved vor velkendte ankerplads
Gammel Strand for at indtage medbragt frokost, katTe og lækkerier efter eget valg.
Forventet hjemkomst ca. kj. 16.00.

Medbring:
• Madpakke, katTe + kage og nyd som sidegevinst heraf den følgende popularitet i båden
• læskedrik, kræs, et lunt overstykke, evt. regnfrakke og godt humør.
Skriv dig på listen i Slyngelstuen.
Vel mødt!
MOlionsudva/gel

Indbydelse til klubmesterskab i orienteringsløb
Søndag 21110 i

TIS VILDE I-æGN
Mændene løber for 26. gang

SKAL KViNDERNE MED I AR?

Information til kvinderne: Vi har løbet klubmesterskab i 25 år, og vi har endnu aldrig kåret en
kvindelig klubmester!
Det har vi længe undret os over, da O-løb er en sport, der også appellerer til hjernens brug. Vi har
derfor altid ment, at særligt DSR's kvindelige medlemmer burde være dygtige o-løbere, hvilket I
næsten bør vise os i år.
Det kræver tre - 3 - løbere til start, hvoraf mindst en gennemfører, for at vi kan kåre en klubmester.
Dette er kravet, DSR's kvinder ikke har kunnet opfylde . . . før i år?
Information til alle: Klubmesterskabet afgøres traditionelt i tTemmed terræn, så alle har samme
udgangspunkt. Tisvilde Hegn er ikke den nemmeste skov at finde rundt i, så det vil være en god ide
at komme op til Gåsehuset og øve sig lidt først. Der er to løb inden mesterskaberne, 23/9 og 14/10.
Vi kender ikke de nøjagtige distancer endnu, men mændene skal løbe 8-9 km og kvinderne ca. 5

km.
Tilmelding på opslagstavlen fra 1/9 eller til Johan Frydendal, senest 5/10.

Vintertilbud!
Vi har stadig sommer, men dygtige turarrangører i klubben har tænkt på
den kommende vinter og har allerede nu et par spændende tilbud på banen, nemlig:

• Skitur i uge 6 til Val d'Isere
• Dykkertur til Sharm el Sheihk i Egypten i uge 9
Se nærmere oplysninger om turene, pris osv. på langtursudvalgets opslagstavle. Selvom der er
længe til, så vent ikke tor længe med tilmelding. Erfaringsmæssigt bli'r der rift om disse tilbud!
(Se også omtalen af dykkerturen s. 15).

Red.
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Klubliv og frivillighed - hvordan hænger det nu
sammen?
Deltag i arbejdsdagene!
En klub bygger ofte på en række fonnål. Selvom fonnålet med en klub på en række punkter er ret
individuelle, har de fleste klubber dog alle en ting til fælles: at skabe rammerne for et godt socialt
samvær for sine medlemmer og samtidig give dem mulighed for at skabe et social netværk. Dette
behov såvel som behovet for at kurme holde sig i god fonn er de to væsentligste drivkræfter bag
medlemmernes aktivitet i en klub som DSR.
Og listen over aktiviteter i DSR er lang, og den er forøget væsentlig i de seneste år. Du har ikke
blot mulighed for at deltage i roning og motionere på et hav af forskellige måder med en varieret
grad af socia I samvær, men også valget mellem en lang række af arrangementer, hvor hygge, fest
og social samvær er hoved ingrediensen. Sådan er det i dag, og sådan skal det også være fremover.
For at aJle disse aktiviteter kan fungere, er vi som klub afhængig af medlemmernes indsats. At
medlemmer i det omfang de har interesse og mulighed for det, engagerer sig i at organisere og gennemfØre aktiviteter for andre medlemmer og derved sikrer, at dette udbud til stadighed forbliver
højt. Til glæde for en række af klubbens andre medlemmer. Og til glæde for sig selv: for dette engagement giver den suverænt bedste indgangsvinkel til at lære andre klubmedlemmer bedre at kende og har fØrt utallige nye venskaber med sig.
Aktivitetsniveauet i DSR er også pænt. Mange af klubbens medlemmer vælger at engagere sig aktivt - hvadenten det drejer sig om instruktion, udvalgsarbejde eller arrangementer af social karakter. Et engagement, som naturligvis tager udgangspunkt i den tid, man har til rådighed den slags og
i hvilken retning interesserne går. Og et engagement, som må siges at være af høj og bred kvalitet.
Imidlertid findes der i en klub som DSR også en række grundlæggende aktiviteter, som er nødvendig for, at disse ting kan fungere. Det gælder eksistensen afvores bådpark såvel som vores klubhus,
som tilsanunen danner ranunen for klubbens aktiviteter. Medlemmernes vedligehold afbådparken
har i de seneste år oplevet et stort og tiltrængt løft - en opgave, som løses af de mennesker, som
bruger bådene. Et stigende engagement, som vi kun kan være tilfredse med og stolte af. På tilsvarende vis har vores klubhus behov for et løft - en opgave, som på tilsvarende vis bør løses af de
mennesker, som gør brug af huset. Hvadenten det er til hverdag eJler fest. Der bruges mange penge
på vedligeholdelsen af huset, men der er også brug for, at medlemmerne aktivt deltager i vedligeholdelsen af huset, for pengene rækker ikke til, at vi kan betale os fra det.
Bestyrelsen besluttede derfor sidste år at iværksætte arbejdsdage for at sikre, at vi også i fremtiden
kan have et pænt og ordentligt klubhus. Så vi sikrer ranunerne for klubbens øvrige aktiviteter fremover. Tilslutningen til disse dage har været noget svingende, men at det har pyntet, kan vi, som har
oplevet forskellen, vist alle være enige om.
Fremmødet til disse ellers så meningsfYldte og hyggelige arrangementer i fØrste halvdel af2001 har
været ganske beskedent. Vi håber, at tilslutningen til arbejdsdage øges. For uden din frivillige indsats som klubmedlem er vi som klub ingenting, og klubbens eksistensberettigelse smuldrer.
Derfor: bak op om de kommende arbejdsdage såvel som de aktiviteter, der fmdes i klubben og få
ad den vej mest mulig ud af dit klubmedlernskab.

Bestyrelsen
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Skal andelen af "Udgård" afhændes?
DSR har en andel i et hus, "Udgård", i Sverige, ca. 70 km
nord for Helsingborg.
Vores andel giver os ret ti l at være i huset to uger om året;
derudover kan man med kortere varsel væ re der i fX en weekend, hvis huset er ledigt.

-

De første fem deltagere (og børn) bor gratis, herudover betales el mindre beløb pr. overnatning. Der er plads til 12-15
personer.
Huset ligger i et naturskønt område med mange muligheder
for gå- og løbeture. Om efteråret kan der findes mange svampe. Da huset ligger få km fra Vallåsens
alpine skicenter, er der om vinteren mulighed for skiløb - når der ellers er sne.
Bestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt der er interesse for at DSR fortsat har denne andel i huset.
Klubben har en månedJig udgift til andelen, og disse penge kan jo anvendes til andre formål.
Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding på, hvorvidt medlenunerne fortsat er interesserede i at
anvende huset, eller om der er stemning for en afhændelse. Hvis du har en mening om dette, så
henvend dig til Susanne Agersnap på tlf 35 36 8805 eller e-mail:
koegemester@dsr-onJine.dk

Med venlig hilsen
Susanne Agersnap. køgemester

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. lil redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 10. september 2001
Redaktion : Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde
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Henley Women's Regatta 23.-24. juni 2001
Da Cecilie ogjeg besluttede os for at ro 2- (toer uden styrmand) vidste vi godt, at det formentlig
ville blive småt med konkurrenterne herhjemme. Men vi havde hørt om Women's Henley, der er
en stor regatta på Themsen. Der mente vi at kunne finde konkurrence, og ganske rigtigt; 15 ti 1meldte både i The Redgrave Open Coxless Pairs.
F ørst en li Ile beskrivelse af regattaen.
Mange har formentlig hørt om Royal Henley Regatta. Det er en meget traditionsrig regatta med
tusindvis af tilskuere, men indtil for ikke så mange år siden slet ikke for kvinder.
Derfor Women's Henley, der bliver afholdt på det samme stykke af Themsen. Eller det vil sige; der
er start samme sted, men kvinderne ror kun 1500 meter, imod mændenes vistnok 2300 meter. Og
hvorfor så det?
Fordi Royal Henleys tilskuertribuner, græsplæner og tidtagningssystem selvfølgelig ikke skal bruges af kvinderne 14 dagen inden den "rigtige" regatta. Lidt krukket kunne man mene, men faktisk
ikke, for det er jo ikke bare en regatta, men en kæmpestor begivenhed.
Men der er ikke dame 2- til Royal Henley, så vi måtte deltage i kvindernes afdeling.
Da der ikke er plads til mere end 2 både på banen, ror man "vind-eller-forsvind"-Iøb: vinderen går
videre til næste runde og taberen er ude af regattaen.
Vi startede således med at være 15 både, dvs. der var en oversidder i første runde, så det kunne gå
op.
Vi vandt vores l. løb, efter den mest kaotiske start, jeg nogensinde har prøvet.
For det fØrste kom vi for sent, hvilket normalt er en stor synd, fordi der sendes et løb af sted hver 4.
minut. Vi slap med en lille irettesættelse - formentlig fordi vi var udlændinge - og sørgede så eilers for at være i god tid fremover.
Banen har ikke bøjer, men blot træbjælker, der markerer yderbanerne. Der er således ikke noget,
der adskiller de to baner, og midten har en voldsomt dragende effekt.
Da vi havde taget omkring 5 tag, flettede jeg således årer med bagbordsroeren i den anden båd,
hvilket resulterede i, hvad der føltes som verdens måske største ugle, efterfulgt af verdens næststørste. Dermed var vi ca. 1Y, længde bagefter, og så var det ellers bare i gang. Hele vejen ned over
banen legede vi slalom, men fik alligevel så meget gang i båden, at vi kom forbi det andet hold og
slog dem.
Den totale fiasko var afværget, og hele natten kunne vi drømme onde drømme om, hvordan styringen mon ville blive dagen efter.
Regattaen bruger nogle meget flotte banedommerbåde af træ, der er mange meter lange. Som en
speciel service kan træneren komme med ud, og andre interesserede kan købe billetter til at se løbet
fra I. parket. Morten kunne således fortælle, at banedommeren var blevet IO år ældre og en del
mere grdhåret i den tid, vi havde roet løbet, for han havde siddet i konstant frygt for, at vi ville ro
sammen med de andre igen.
2. løb roede vi mod to piger fra Kingston, samme klub, som vi havde lejet vores båd fra. De var om
lørdagen meget overraskede over, at vi kunne vinde i den båd, vi havde lånt (den var tungere og en
del mere slidt end deres toer), så det var med største fornøjelse, at vi var foran dem fra første tag og
til mål.
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Vi var nu blandt de 4 bedste både, og vi havde 3 timer til at slappe af. inden vi skulle i ilden igen
for at ro om at komme i finalen.
Desværre mødte vi i semifinalen de senere vindere, den britiske letvægtstoer, hvor stroken vistnok
har vundet en 4-5 VM-medaljer.
Deres træner havde formentlig hørt om vores forfærdelige styring i første løb, og bad banedommeren om at være skrap med at holde øje med styringen. Det var hun så, men det var nu hans hold,
der ikke kunne styre denne gang.
De slog os på trods af deres dårlig styring, men ikke med for meget, og at være blandt de 4 bedste
ud af nogle velroende og ganske velvoksne toere var også tilfredsstillende.
Vi fik så ikke lejlighed til at få overrakt præmier af sir Steven Redgrave, men det må blive til næste

år!!!

Cecilie Askov Christensen & ChristinE Windfeld Rasmussen undervejs
i The Redgrave Open Coxless Pairs
Vi boede privat, hos en familie, som regatta arrangørerne havde fundet tilos, og det var helt perfekt. De havde haft deltagere til Royal Henley boende siden midt i 60'erne, og de var virkelig søde.
De lavede god mad, havde masser af plads, kom og så alle vores løb og kørte os endda frem og
tilbage en del gange. Og så havde de en swimmingpool, som vi blev inviteret til at hoppe i, da vi
kom tilbage søndag eftermiddag efter at have roet to løb og set alle finalerne.
Vi var også en tur forbi Henley River & Rowing Museum, et spændende sted, hvor man kan lære
om udviklingen afromateriel, se interviews med forskellige engelske top-roere, øve sig i at ro i takt
samt meget andet sjovt. Den tunge engelske firer, der som bekendt vandt OL-guld, udviklede en
båd specielt til dem i samarbejde med Aylings, et engelsk bådmærke, og den var udstillet på museet. Den lignede en båd som mange andre, men vi måtte også lige hen for at pille lidt.
Det var en virkelig skøn tur, både fordi vi roede nogle mægtige løb, men også fordi det var sjovt at
opleve en virkelig stemningsfuld regatta med så mange mennesker og så mange løb.

Morten Tibian. Cecilie Askov Christensen & Christine Windfeld Rasmussen
IO

Guld, sølv & bronze
Tekst og/oto. Mette Bacher
DSRs dygtige kaproere står godt rustet ved Verdensmesterskaberne. der afvikles i Luzern, når dette
blad er på vej ud til læserne.
Ved World Cup-finalen i Miinchen viste den danske letvægtsfirer, at den er på guldkurs igen. Verdens mest vindende letvægtsroer gennem tiderne, DSRs Thomas Poulsen, måtte vinke farvel til
fireren i juni måned efter at have døjet med skader i længere tid. Alle havde ellers håbet og troet på,
at Poulsen kunne være med igen efter en pause, men kroppen sagde stop, og dermed er det slut
efter en glorværdig karriere. Unge Thor Christensen fra Hadsund blev manden. der tog over, og
sammen med de tre andre gjorde han det så godt, at f[feren fik en overbevisende sejr i Miinchen.
DSRs Eskild Ebbesen stroker båden, og Thomas Eber! sidder et. Søren Madsen, Middelfart, kom
på i fjor, og sammen danner de fire en uhyggeligt stærk VM-båd. Men det blev også til andre medaljer i Miinchen. DSR havde en lille andel i den rme sølvmedalje, herrernes dobbelt-firer vandtidet holdet låner DSRs båd til og med VM.
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På guldkurs IGEN! Eskild Ebbesen, Søren Madsen, Thor Christensen og Thomas Ebert vandt guld
i Miinchenl

Christina Rindom og Maria Vraa fik en flot bronzemedalje i dobbelt-firer og i samme bådtype,
men letvægt, strokede Karen Jensen båden til bronze. Samme karat tilfaldt herrernes letvægtsdobbeltfrrer, hvor Jacob Amstrup-Møller og Niels Jørgen Gommesen var DSRs repræsentanter på
holdet.
Der var lidt skuffelse at spore i letvægtsotter og forståeligt nok. Bare fem mandskaber mødte til
start i Miinchen, og efter en overbevisende sejr i banefordelingsløbet havde man sat næsen op efter
guld. Det blev kun til bronze, og årsagen skal måske fmdes i, at en af roerne på holdet var så dårlig,
at han måtte have lægehjælp på præmiebroen. Otteren strokes afDSRs Morten Skov Hansen.
II

Mads Rasmussen, der har meldt sig i DSR., men kommer fra Nykøbing Falster, roede letvægtsdobbeltsculler og blev nummer 6. Kirsten Jepsen blev nummer otte i samme bådtype, og Leo Horsted. der ror tung firer uden, samt Martin Nielsen i letvægts-singlesculler og Svend Petersen i toer
uden kom ikke i nærheden af medaljer.
Det var seniorernes sidste store opgave inden VM. Pl. er de alle i træningslejr i henholdsvis Italien
og Østrig. Vi krydser fmgre for dem!

Bronze i dame dobbelt-jirer: fo. Astrid Haastrup Jespersen. KVIK, Johanne B. Thomsen,
Holstebro, saml DSR 's Christina Rindom og Maria Vraa.

SØLV til Martin
I fjor vandt han guld i letvægts-dobbeltfirer ved Nations Cup. I år satsede han på letvægts-singlesculler ved NC, der også kaldes U23-VM! Martin Nielsen meldte sig ind i DSR i fjor efter at have
roet i Saxkjøbing Roklub. Det var et fornuftigt valg, kan vi alle vist godt være enige i. Ved årets
Nations Cup var Martin den eneste dansker, der nåede til finalen, og her blev det til en flot sølvmedalje. Planerne for den kommende sæson ligger allerede fast. Martin går efter guldet i samme bådtype.
Helle Johansson, der kornmer fra Lyngby DamerokJub, vandt i fjor guld i letvægts-singlesculler.
Hun meldte sig ind i DSR i januar måned, blev udtaget til årets Nations Cup i østrig, men kom
ikke i nærheden af medaljerækken denne gang.

Otter Grand Prix
To faste hold har hele sommeren kæmpet med at deltage i Otter Grand Prix-turneringen, der kører i
sin anden sæson. Gennem vinterens indendørs turnering i ro-ergometer, forbereder man sig til de
tre runder i sommerturneringen.
En herreotter har forsøgt at køre kontinuerligt med fast træning 3-4 gange om ugen, men at fa
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samlet et hold med roere, der har vidt forskellige ambitioner, aldre og forventninger, er en svær
ting. Med lodder og trisser er det dog lykkedes at holde fast. Man går efter at klare sig bedst muligt
og holdet har haft rimelig succes i 1. division. En 3.-divisions herreotter er også med ved regattaerne og da båden er blevet væsentligt forstærket inden Holstebro Regattaen, der finder sted i skrivende stund, skal det blive spændende at se, hvor hurtigt det hele går.
En dameotter så dagens lys i dette torår. Efter at have klaret vintertumeringen med flotte resultater,
så DSR blev nummer 2 blandt alle landets kvindelige roere, var forventningerne temmelig store, da
man skulle på vandet. Men al begyndelse er svær og træerne vokser, som bekendt., ikke ind i himlen. Da holdet mødte frem til de to første kaproninger, endte otteren ikke blandt de førende både.
Det blev dog til sejr i søndagens løb i Viborg, hvilket gav de nye blod på tanden. Men det er svært
at holde sammen på 8-10 kvinder i alle aldre med forskellige forventninger og erfaringer, hvor ønsket om at have et privatliv ud over roningen også er i højsædet for de flestes vedkommende. Da
ottergrandprix er lagt an på, at turneringen fortrinsvis er rettet mod motionsroere, blev træningen
lagt fast til tre gange om ugen. Det burde alle kunne klare, men det lykkedes næsten aldrig, og da
skader og ferier også greb ind i aktiviteten, valgte man at sadle helt om. Små bådtyper blev prøvet med succes. Således tog man med til SAS Outrigger Regatta, hvor alle kom hjem med medaljeogså herrerne! I skrivende stund gælder det 2. runde af8GP-turneringen - og derefter forsøger man
at fa et stærkt hold med et mix af erfarne kaproere og førsteårsroere stablet på benene til DM og
frem mod den sidste runde til Efterårskaproningen.

Martin Nielsen vandtfornemt sølv ved U23-VM i Østrig. (Her ses han ved guldtriumfen ifjor).

Andre roere er også med
To piger fra Sorø har valgt at ro for DSR. Louise Hjelmroth og Kristina Andersen er afgjort to
stærke roere, som vi forventer os meget af I fjor vandt de DM i dameotter - dog for Sorø, Indtil
videre prøver de lykken i dobbeltsculler.
Hilde Gudem, en norsk roer, har også meldt sig under fanerne hos os, Hun var blandt andet med
ved Nations Cup i fjor i letvægts-dobbeltsculler for Norge - men medicinstudiet på Københavns
Universitet har lokket hende hid - og det er træner og roer Jeppe Kollat sikkert glad for!
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Kæmpede forgæves
Tænk at være et oplagt emne, når der skal udtages roere til Nations Cup - og så ikke blive udtaget'
Den bet er overgået vores dametoer uden styrmand med Cecilie Askov-Christensen & Christine
Windfeld Rasmussen. De to dygtige roere har opfYldt ALLE krav om udtagelseskriterier og mere
til. Prognosetiderne var i orden for de to - ja, faktisk bedre end de neste andre udtagne holds. Men
nej, ingen udtagelse til DSRs dygtige piger.
Forklaringen fra DFfRs Kaproningsudvalg har været tynd og handler mere om politik - end at varetage roernes tarv. Ifø lge udvalget er en af årsagerne blandt andet, at pigerne ror toer uden, der
ikke er satsningsbådtype i DFfR.
DSR har selvfølgelig gjort indsigelse mod denne beslutning, men forgæves, og det skal ikke være
nogen hemmelighed, at mange eksperter inden for dansk roning var overbeviste om, at pigerne som
nogen af de første ville blive udtaget, da deres chancer for en god placering ved U23-VM var stor.
Ikke engang en B-udtagelse, hvor klubben selv betaler pengene for at roerne kan komme afsted
" for at lære", kunne der være tale om. Gennem mine mange, mange år indenfor roning har jeg oplevet, hvordan roere har været tæt på at lægge årerne på hylden og sige farvel og tak. Ogjcg har
også kunnet forstå argumenterne for, at man ikke udtog forskellige mandskaber, fordi de ikke var
gode nok. Men "sagen" ang. Cecilie og Christine, den fatter jeg ikke!
Det har taget tormand Paul BrUniche Olsen, kaproningschef Rune Gartner og informationschef
Mette Bacher meget tid at forsøge at få DFfRs kaproningsudvalg til at åbne øjnene for den store
fejl, vi helt klart mener, der er begået - men uden resultat!

Jacob Amstrup-Møller, DSR. Mads Andersen. BR, Niels Jørgen Gommesen, DSR,
og Mogens Jessen, BR, vandt bronze i letvægts-dobbeltfirer.
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Kaproningsudvalget knokler
DSRs kaproningsudvalg har nedsat et såkaldt forretningsudvalg, der består af tre personer: KaproningschefRune Gartner, materielchef Anders Møller og informationschef Mette Bacher.
- Alle tre har måttet erkende, at det at have med DSRs kapronmgsafde\ing at gøre matcher et fuldtidsarbejde. Det er mange, mange år siden, at DSR har haft sA mange kaproere i aktion på Bagsværd Sø, og dermed er arbejdsopgaverne fordoblet Udvalget har virkelig faet sin sag for. Opgaverne er mangeartede - og nogle gange vanskelige. J år har man bakset en hel del med kommunikationen mellem DFtRs kaproningschef, trænere, regionalcenter og DSR. Der er også holdt møder
om manglende udtagelser m.m. Derud over står gruppen parat til at "samle roere op", der bliver
smidt af et hold. Og der har været brugt en hel del tid på dameotterprojektet med 8- JO iltre kvinder.
Desuden er der mange dagligdags ting, der skal gå op i en højere enhed for, at det kan fungere optimalt. Regattadeltagelse er, som følge af de mange roere, blevet en temmelig omfattende affære.
Der skal meldes til, sendes besked ud til alle, arrangeres tur, forsikres og transporteres både, overnatning m.m. Jeg tror, at det lille udvalg glæder sig til et velfortjent pust og en lille pause, når rosæsonen slutter om en god måneds tid.
I øvrigt har kaproningsafdelingen lagt en del ting ind på DSRs hjemmeside. hvor man både kan
læse artikler om regattaer og se billeder af klubbens vindere. - Og der kommer meget mere endnu!
Kaproerne håber pa.. at mange afDSRs medlemmer tropper op, når Danmarksmesterskaberne afvikles på Maribo Sø den 22. september.
Med den store tilgang af stærke roere fra provinsen - og med den succes. vores allerbedste kaproere indtil nu har vist af international karakter - tør vi godt love, at DSR nok skal markere sig temmelig kraftigt ved DM, hvor klubben møder til start i de fleste bådtyper. På gensyn ved Maribo Sø.

DSRs Karen Jensen (tv.) roede inrigger med succes for ja år siden. Nu ror hun ouJrigger og erefter bronzen i Miinchen - kampklar til VM Ved siden afer det: Susanne Antonsen, Bagsværd,
Lise Kronborg, Hadsund, og Louise Jensen, Næstved.
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De var IKKE tilfredse med bronzen' DSRs Morten Skov Hansen. nr. 2ft., og co.
kan gøre det meget bedre - og det vil vi gerne se Iii VM!

Tag med på dykkerferie til vinter
Uendelige koralrev som myldrer af liv. flotte fisk i alle regnbuens farver og
spændende vandplanter der svajer blidt i det 24 grader varme vand. Over
vandet masser af solskin og stille aftener på dækket af båden der ligger for
anker i en fredelig bugt med Sinaibjergene som dekorativ baggrund. Lyder det som en god måde at
tilbringe en uge i februar på, så læs videre her.
Sidste år arrangerede for første gang en dykkertur for en udvalgt skare afDSR's medlemmer. Det
var en stor succes, så vi gentager arrangementet i år.

J uge 9, 2002 tager vi en uge til Sharm el Sheikh i Egypten. Vi flyver direkte derned og bor først 2
dage på et hotel direkte på strandpromenaden. Her efter går vi om bord på dykkerskibet Ghazala 2,
hvor vi bor 3 dage mens vi sejles rundt til spændende dykkersteder i området. Omkring sydspidsen
afSinaihalvøen er der utroligt mange flotte koralrev, og det er selvfølgelig planen at vi skal besøge
vraget SS Thistlegorm på ca. 25 melers dybde, som vi også var nede og kigge på sidste år. Når vi er
færdige med at dykke kommer vi tilbage til hotellet, hvor vi bor de sidste 2 dagc mens vi slapper af
og nyder solen.
Der er plads til 12 deltagere på turen. Prisen bliver ca. 7.200,- inkl. flyrejse, visum, transfer til og
fra lufthavn, hotel med 'It pension og 3 dages liveaboard med helpension og op til4 dyk om dagen.
På båden ledsages vi af en professionel divemaster på alle dyk.
Turen er selvfølgelig mest for folk der har tænkt sig at dykke, men har du ikke allerede dykkerbevis, kan det endnu nås. Kontakt f.eks. Dykkercenteret på Frederiksberg, som løbende arrangerer
kurser af 1-2 ugers varighed.
TilmeldingsJisten hænger på langturstavlen i klubben, hvor du også kan læse nærmere om turen.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte enten Lars eller Niels på
hhv. lh@imagehouse.dk og ngj@bergsoe4.dk
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Thurø Rundt
Endnu engang blev det årlige kajakJøb 'Thurø Rundt" afholdt. Datoen var d.S.august.
KajakJøbet i Svendborg har de seneste år haft stor tilslutning fra kajakroerne i DSR, men i år var
kun 7 roere repræsenteret.
Vejret var ikke det nemmeste rovejr. Der blæste en kraftig vind fra sydvest, hvilket resulterede i
store bølger forfra, henholdsvis fra siden, på den første halvdel af turen. På sidste halvdel af turen
var der mere læ og bølgerne derfor knap så store. Til gengæld satte et voldsomt regnvejr ind, og
flere roere blev yderligere fanget af en skypumpe.
Vejret til trods, klarede LeifWerborg og Thomas Lund den 20 km lange distance med tiden
1.38.33, hvilket gav dem en andenplads i klassen K2 tur 36-42.
Niels Marker og Peter Viuf fik en fjerdeplads med tiden 1.42.20, i samme klasse.
I Mix Senior deltog Michael Jørgensen og Majbritt Jensen, men til forskel fra de ovenfor nævnte
par, som holdt sig sikkert oven vande, måtte disse to roere en tur i vandet. Efter entring af kajakken
blev turen gennemført med tiden 1.48.02, hvilket gaven tredieplads.

Peter Luppert deltog i Herrer K I tur Senior og gennemførte i flot stil med tiden 2.07.15.
Bortset fra blæst, regn, skypumper m.m var turen rundt om Thurø som sædvanlig en dejlig rooplevel se, og en inspirerende forandring fra vores daglige rofarvand. Vi håber på flere deltagere til næste år, samt lidt mindre blæst.

Majbritt (red)

Leif Werborg og Thomas Lund (i midten) undervejs Thurø rundt.
De opnaede enflot andenplads i klassen K2 tur 36-42.
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DM i langdistanceroning til DSR-piger!
Sidste afdeling af årets DM i langdistancekaproning var løbet Alssunds Røde Løver, arrangeret af
Sønderborg Roklub.
Gennem sæsonen har der været hård kamp mellem DSR's hold l og Kviks hold lom, hvem der fik
den endelige DM-sejr hentet i land. l Sønderborg lykkedes det Kvik at kæmpe sig til førstepladsen.
med DSR's piger som nr. to, og holdene endte i den endelige pointfordeling for den samlede konkurrence med samme antal point, nemlig 48. Men da DSR's piger havde sejret i tre løb og K viks
piger hm i to, endte DSR-pigerne på den samlede førsteplads og altså med DM-titlen. Et stort tillykke til Britta rsitoffersen. Berit Haahr Hansen og Susanne Mikkelsen, der med reserverne Melie
Vase og Birgitte Andersen udgjorde DSR's hold l!
DSR's hold 2, bestående af Trine Poulsen, Karen Tinggaard og Birgitte østergaard (samt reserverne Birgitte Andersen og Mette Vase) fik en flot tredjeplads i Sønderborg og endte også samlet
på tredjepladsen.
På herresiden opnåede DSR's hold l , beslående af Rasmus F Petersen, Michael Qvist og Klaus
Henningsen, en fjerdeplads og en tredjeplads i den samlede stilling. DSR's hold 2 med Micluæl
Remod, Anders Christensen og Andreas Tomas Ravn kom lige efter som nr. fem i Sønderborg og
en samlet femteplads. DSR's hold 3, bestående af Flemming Borg Jensen, Hans Henrik Thrane og
Ulrik Hvidt (med reserverne Stig Larsen og Jakob Sandgrav), endte som nr. 9 i Sønderborg, men
på en samlet syvendeplads.
I klassen "motionsløb 25 km åben mix", tog DSR Minimix bestående af Jeppe Kollat Jensen, Ditte
Balder og Hilde Gudem sejren hjem i Sønderborg.
I klassen "motionsløb IO km åben mix" fik DSR Mix 2 med Michael Andersen, Christian Røen og
Mette Vase en fjerdeplads i Sønderborg foran DSR Mix l med Signe Hus/ed, Rikke Mølbæk og
Thomas ø. Christensen på femtepladsen og DSR Piximix, bestående af Michael Wiirtz, Hanne
Vind Møller og Morten Jensen, på sjettepladsen.
De samlede placeringer i årets løb i disse klasser foreligger af en eller anden grund ikke på DFfR's
hjemmeside, hvor vi har hentet ovenstående oplysninger.

Red.
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Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 Kobenhavn ø
'il 39 27 48 82

Formand:
Paul Bri.iniche-Olsen
lløjrupsAlle 27
2900 Hellerup
tf 39404842
c-mail: formand@dsr-online.dk

Johan Frydendahl
Ellgbakken 27
2830 Virum
2458586 OS
o-mad : kasserer@dsr-online.dk

Kaprooiogschef:
Rune Gartner
Skindergade 32, lej. 17
1159 Kbh . K
226747048
o-mad: kaproning@dsr-online.dk

lostruktionsrochef:
Monen Runge Poulsen
Bonhigsgade 13, 1.
2100 København ø
2 3927 IO 50
o-mail: instruktion@dsr-onlinc.dk

Motionsrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, J.tv .
2000 Frederiksberg
ilJ81989Jl
e-mail: motion@dsr-online.dk

Laogtunorochef:
Lene Christensen
Evanstonevej 8e
2900 Hellrup
ir 39 20 72 05

Kajakmchef:

o-mail:langtur@dsr-online.dk

e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen Billes Gade 7,5. tv.
2100 Kobenhavn ø
235428456
e-mad: pluS@dsr-online.dk

Huslorvalter:
Mogens Haut
Strandvænget SS
2 I 00 København ø
239298499
c-mat!· Illl ~Ii)i' ;LI!cL!L.QSf-{)l1lu~Qk

Susanne Agersnap
H. C. 0rstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
il 35 J6 88 05
e-mail: koegemester@dsr-onlinc.dk

o-mad: dsr@dsr-online.dk

Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade SS. sltv .
21 00 Kobenhavn ø
'il 35 43 40 4 I

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
il 36 77 1009
e-mad: materiel@
dsr-onlinc.dk

Køgemester:

Kontingentka"serer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR. Strandvænget 55.
2 I 00 København ø
c-maJ I (l1 § b_il n ~' C!.Cg\1211et dk
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Orienteringssektionen

'F~rmand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
'il 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
1138284871

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
il 45 85 8605

PR:
1·lans JUIII Andersen
Edelgave A Ile 7. 1.
2820 Gentofte
ir J'l 680319
e-mail' 11IJl {/ ss> dk
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Orienteringsløb 2001
Dato
01.09
02.09
12.09
16.09
19.09
23.09
23.09
26.09
30.09
03.10
10.10
14.10
21.10

04.11
1 1.11
17.11
25.11
16.12

Skov
Lystrup Skov
Rude Skov
Stenholt Vang
Val borup
Vassingrød/Ravnsholt
Ravnsholt
LI. Hareskov/Jonstrup
Geel Skov
Slagelsesskovene V
GI. Grønholt Vang
Fanun LiLIevang
Ravnsholt
Tisvilde HeKYl
Ravnsholt
St. Dyrehave
Tokkeløb Hegn
Ravnsbolt
Ravnsholt

Løbstype
6.div.match
B
Natløb
B
Natløb
Gåsehusløb
B
Natløb
B
Natløb
Natløb-stafet
Gåsehusløb
DSR-klubmester
Gåsehusløb
Jættemi l

D
Gåsehusløb
Julekispus

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
bllJlJ/lloltlco incuclc.dklrclausclI/dsr/osck 111m

eller via ,,\\w.dsr-onlinc.dk
Tilmelding:
Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 3 km., 5 km og 8 km
Øvrige løb: Johan FrydendahJ
Engbakken 27
(14 dage før) 2830 Virum
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tlf. 38 176252 (arb.)
45858605 (priv)

Arrangør
Lillerød IF
Søllerød OK
Hillerød FIF
Roskilde OK
OK0st
*** DSR ***
OK Skænnen
Lyngby OK
oe Slagelse
Fredensborg
Kildeholm OK
*** DSR ***
Tisvilde HeKYl
*** DSR ***
OK 73
LiJlerød IF

*** DSR ***
*** DSR ***
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Ved kanindåben d l. september måtte årets kaniner som vanligt gennemga en mængde prøvelser,
før de kunne kalde sig rigtige roere i DSR.
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INOMFLO ELSF : sker veJ at udFylde og indbetale indmeldclsesgirokort. Dette forenndl, på kontorets dor i hådhallen. Indbetalingen dækker de 3 fi"ste m,lneJers kontingent.
KONTING FNT, opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af' betalingsfrist p{ilæggt, et gebyr på 25 kr.
pr. rykker. Ilvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil hlive opkrævet det
«ligende kvartal. Kontingentet er 540 '-r. pr. kval1i11. Medlelnrncr i aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. kvartal.
idet f.,,,te kvartals kontingent dog er 540 kr.
lI DMEU)ELSE: Kan ske gældende rra 1/1,114,1/7 og l/IO og skal være DSR i hænde Illed rnindst J dages varsel.
Cjyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjab>tig kr. 3,00 tilOSR's girokonto nr. 5003466 samt ved
"t a"fore "ucllncldelse". navn og adresse på den del at"girokortet, som posthuset heholder (hetalingsJelen). Girokortet er
dokumentation ((Jr, at udmeldelse heir rundet rettidigt Sled, og man bør i egen interesse gelllme girokvitteringcll. Kontingentopkrævningskortcnc kan ikke anvend", tiludlllcldelse, idet meddelelser ikke kan anf"m" på disse.
OBS! IKKE AUTOM ATISK lJDMELlH~I$E VFD RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig. indtil
gyldig udmeldelse har I"Lmdet ,ted. uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benytte,. Eksklusion vil først finde sted ved
en fe){ance svarende til V2 - l års kontingent, og restancen vil orn nødvendigt hlivc inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forhindeIse herrned hetab af skyldnerell.
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Foto Dorte Stcincss.

Aktivitetskalender 2001
Begivenhed

Dato
29. september

Høstfest

14. oktober

Ved ligeholdel sesdag

23. oktober

Informationsmøde for bådkaptajner om vintervedligeholdelse

28. oktober

Standerstrygning

16.-18. november

Motionsweekendtur til Stri:inhult (Skåne)

23. november

Generalforsamling

25. november

Vedligeholdelseskursus v/Jørgen Andersen

8. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Renoveringen af toiletterne på I. sal går i gang medio september. Renoveringen vil således betyde en reduktion afantallet af toiletter i forbindelse med høstfesten. Dog vil renoveringen kun
omfatte et af toiletterne ad gangen.

•

DSR's seneste nybygning fra eget værft, en smuk 4-åres inrigger, er nu færdiggjort og blev døbt
ved klubkaproningen. Læs om dåben andetsteds i bladet.

•

Der afholdes generalforsamling den 23. november. lnstruktionsrochef Morten Runge Poulsen,
motionsrochef Steen Knudsen og kajakrochef Peter Viuf Johansen har meddelt, at de ikke fortsætter. Som ny kajakrochef opstiller Christian Lorentzen. Som ny instruktionsrochef opstiller
Christen Krogh. I skrivende stund er der ikke fundet en ny kandidat til posten som motionsrochef. Den øvrige bestyrelse genopstiller.

Standerstrygning
Søndag d. 28. oktober kl. 12.00
stryges standeren for dette års rosæson, for det kan jo ikke nægtes, at
efteråret er hastigt på vej, og indendørssæsonen banker på.

I I

KJ. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets sidste rotur i sommersæsonen. Mød op på bådpladsen.
Efter standerstrygningen er der frokost og hygge kJ. ca. 12.30. Billetter til frokosten kan købes i
baren fra d. 15. oktober.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling i DSR
afholdes fredag d. 23. november kl. 20.00 i DSR
l dagsordenen 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 generalforsamJingen.

Dagsorden ifølge DSR's love:
I)

Aflæggelse af beretning

2)

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

3)

Valg af formand: Paul Brliniche.0lsen genopstiller

4)

Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller

S)

Valg af sekretær: Dorthe Bartels genopstiller

6)

Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller

7)

Valg afkaproningschef: Rune Gartner genopstiller

S)

Valg af instruktionsrochef: Christen Krogh opstiller

9)

Valg af motionsrochef:

IO)

Valg af langtursrochef: Lene Cluistensen genopstiller

II)

Valg afkajakrochef: Christian Lorentzen opstiller

12) Valg
13)
14)

af hus forvalter: Mogens Haut genopstiller

Valg af to revisorer
Valg af repræsentanter til DFtR

15)

Særlige forslag

16)

Evt.

I skrivende stund er der ingen kandidat til posten som motionsrochef. Steen Knudsen fortsætter
ikke på posten.

Kajakarbejdsdag søndag den 4. november 2001
Alle kajakroere opfordres til at give den en sidste skalle med kajakvedligehold i år. Vi mødes søndag den 4. november 2001 kl. II foran kajakskuret, hvor arbejdsopgaverne vil blive fordelt. Det vil
denne gang først og fremmest være opgaver vetr. vedligehold afkajakskuret. Der vil være kaffe og
kage og almindelig hygge. Arbejdet forventes færdigt senest kl. 15. Vel mødt!
På kajakudvalgets vegne

Aksel Thiele
Lif 33339919

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

søndag d. 14. oktober kJ. 10-16
Klubben giver frokost, kaffe og kage til de fremmødte
Bestyrelsen håber på et godt fremmøde af medlemmer, der har lyst
til at male m. v., så vi kan få gjort et godt indhug i de opgaver, der
ligger og venter.

DSR's ufonnelIe løbeklub
- vil du være med - så mød op !
Vi er nogle stykker, der i flere år har løbet 6 bn hver mandag kJ.
18.00. men vi vil gerne være flere! Hvis du har lyst til at løbe med
andre DSR-medlemmer. så løber vi hver mandag aften kJ. 18.00 fra
DSR.
Vi mødes ved fryseren i bådehallen og løber enten 6 km, 8 km, Il km
eller 13 km i forskellige tempi afhængig ae h'"em der deltager. (Typisk altid 6 km i et roligt tempo).
Første gang vil være mandag den 15. oktober. og vi fort sætter, indtil rosæsonen starter, hvis
der er tilslutning.

Lene Christensen
Langtursrochej

Bådvedligeholdelseskursus
vlbådbygger Jørgen Andersen
Søndag d. 25. november, kl. 9-15 afholdes bådvedligeholdelseskursus med Jørgen Andersen som
instruktør.
Fokus i kurset ligger på vedligeholdelsen af vore træbåde:
•

Hvordan er træbådene bygget?

•

Hvilke ting skal laves ved en reparation og hvordan laves det?

Jørgen Andersen driver et af Danrnarks fa tilbageværende inriggerværfter og er en af landets største
eksperter i denne bådtype. Også du vil derfor kunne fa et stort udbytte af dette kursus med hensyn
til at øge din viden om bådenes konstruktion og vedligeholdelse.
Tilmelding til kurset på opslagstavlen.
Med venlig hilsen materieludvalgel

Vintervedligeholdelse
Materieludvalget holder informationsmøde
tirsdag d. 23. oktober kl. 20.00
for bådkaptajner og andre interesserede.
Vi mødes på verandaen til kaffe og kage.
Materieludvalget
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Materieludvalget
I rækken af præsentationer er vi nu nået til Materieludvalget:
Som vi alle ved, er en inrigger et stykke flot og gedigent håndværk. Langt de fleste afl(]ubbens
både er fremstillet af fine træsorter som mahogni og cedertræ - smukt, men netop derfor kræver de
jævnligt en kærlig hånd. Til gengæld kan de holde utroligt længe, hvis vi all e passer godt på dem.
En af de ældste både, vi har i klubben, er f.eks. Dan fra 1932.
Desværre er bådene dyre og meget svære at skaffe, da det efterhånden kun er få, som kan bygge
dem. Vi er i DSR så heldige, at vi har vore~ eget bådværft, hvor vores bådbygger Kim bl.a. færdiggør bådskaller, som vi indkøber. Vores nyligt døbte, f tre-åres inrigger Nanna er et fint eksempel.
Det er Materieludvalgets opgave at sørge for, at materiellet i klubben, dvs. både, bådvogne, ponton
osv. er i ordentlig og forsvarlig stand. Naturligvis kan et udvalg på otte-ni personer ikke løfte denne
opgave alene, men er afhængigt af fiivi Il ig hjælp fra klubbens øvrige med I.emmer.

Derfor bør alle, som nyder godt af klubbens både om sommeren, også hjælpe til ved at deltage i
bådvedligeholdeJsen om vinteren. Her bliver sæsonens aktive roere sat sammen i hold med en bådformand og er så ansvarlige for, at diverse reparationer på en enkelt eller flere både bliver udført.
Et nyt tiltag i år er, at der på hvert hold er en kemegruppe på en-tre personer til støtte for bådformanden. Det er nemlig et kæmpestort arbejde for båd formanden, hvis han/hun alene skal stå for
indkaldelsen af sit bådhoJd, da mange af de udpegede hjælpere desværre har valgt at ignorere anmodningen om hjælp til vedligeholdelse.
Småreparationer må det enkelte medlem meget gerne udføre selv uden først at rådspørge sig med
Materieludvalget. Opdager man f.eks., når man er ude at ro, at et rosæde trænger til nye hjul, eller
at der er en ridse i lakken, som skal repareres, inden træet tager skade, kan man udføre reparationen
selv, når man kommer ind. Alternativt kan man skrive en besked til Materieludvalget og lægge den
i kassen, som sidder på opslagstavlen i bådhallen. Man kan også rette henvendelse direkte til en af
udvalgets medlemmer (se opslag med billeder + navne på Materieludvalgets medlemmer) eller til
rovagten eller en erfaren styrmand.
Bådenes kval itet - og dermed rooplevelsen - er stærkt afhængig af denne indsats, da værftet og
Materieludvalget umuligt alene kan nå at udbedre alle skader i løbet af vinteren. Derfor er det i
alles interesse, at vi løfter opgaven i flok. Og ikke at forglemme: Det er faktisk også meget hyggeligt at stå en lille flok bøjet over en båd en vinterdag med en varm kop kaffe inden for rækkevidde!

Materie/udvalget

Svar på klage
Følgende klage dateret d. 24. juli 200 I er kommet Materieludvalget i hænde:
Klage: Til rette vedkommende l!
Sidste tirsdag med "Bjarke" var ikke helt så fornøjeligt som det kunne have været. ...
" .Jeg syntes ikke det er rimeligt at man skal skamferes totalt på sine ben bare fordi man sejler en
tur i en robåd ....
Se så at fa nogle dubber på de slæder/skinner. ..
Hvor svært kan det være ?!
(Klagens afsender er Materieludvalget bekendt)
Svar:
Først og fremmest: Hvem er "rette vedkommende"?
"Rette vedkommende" er os alle! Materieludvalget kan i sagens natur ikke opdage og reparere skader på alle både, og derfor er det vigtigt, at den enkelte roer her hjælper til. Hvis nogen opdager en
mangel eller forårsager en skade på en båd, er man selv rette vedkommende til at udbedre denne
eller sørge for, at den bliver udbedret - og ikke blot ved - som i ovennævnte tilfælde - at putte en
klage i kontorets brevkasse.
Kan man ikke udbedre skaden selv, så ret i stedet henvendelse til Materieludvalget, evt. på materiel@dsr-online.dk eller se Materieludvalgets opslag med udvalgets medlemmer og kontakt dem direkte eller rovagten eller en erfaren styrmand.
For at lette proceduren med småskader og -mangler vil Materieludvalget som noget nyt opsætte en
"postkasse" på opslagstavlen i bådhallen, hvori man kan lægge beskeder til Materieludvalget.
Nej, det er ikke særligt svært at udbedre en småmangel ved en båd - faktisk er det sikkert.hurtigere
at reparere et par skinner end at skrive et klage brev ...

Materieludvalget

Autoriseret el-installatør Johan Poulsen
Alt el-arbejde udføres med omhyggelighed, til tiden og til fornuftig pris.
tlf. dag 26 27 31 07 aften 33 7978 05.

Forslag til ændring af Danske Studenters Roklubs
love
På generalforsamlingen i november 2000 fremlagde bestyrelsen et forslag til revision afDSR's
love. Lovene er senest blevet revideret i 1992. Forslaget har efterfølgende været til debat, men
indlæggene har været få. Det har bestyrelsen taget som udtryk for, at der er opbakning til lovrevisionen. l forhold til det oprindelige forslag har bestyrelsen på ny indføjet bestemmelsen om, at klubbens undertitel er "Akademisk og Polyteknisk Roklub". De reviderede love fremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen d. 23 . november.
Nedenfor gennemgås lovændringerne (de nuværende love er angivet til venstre, de nye til højre):
Ad. § I: Som nævnt fastholdes undertitlen. I overensstemmelse med mange års praksis udgår bestemmelsen om, at undertitlen skal benyttes i alle offentliggørelser mv. Det er tilføjet, at klubben er
hjemmehørende i Københavns Kommune. Det vil fremover være en forudsætning for tilskud fra
kommunen, at dette er anfurt i vedtægterne.
Ad. § 2: DSR er en studenterroklub og skal fortsat være en studenterrokJub. Studenterbegrebet er
imidlertid ændret meget i de senere år, hvor mange går på eller har fuldført tilsvarende gymnasiale
uddannelser.
Ad. § 3: Rodragteme ser i dag anderledes ud, og der er mange varianter (trikot, jakker etc.). Det er
dog bestyrelsens opfattelse, at det blå fortsat skal være udgangspunktet, hvi lket også kan ses på det
seneste design.
Ad. § 4: 10%-grænsen foreslås at udgå. I praksis modtager bestyrelsen yderst sjældent anmodninger om optagelse som følge af undtagelsesbestemmelsen, og i praksis vil næsten alle unge, som
vælger DSR, kunne opfYlde betingelserne om uddannelse. I praksis kontrolleres nye medlemmers
uddannelsesbaggrund ikke.
Ad. § 5: Denne paragraf er tilpasset gældende praksis ved optagelse. Uddybningen "Den samme
fremgangsmåde . . .deres gæld til klubben" udgår.
Ad. § 6: Den gældende forsøgsordning med 2/3 kontingent for 20-24-årige og 1/3 kontingent for
18-19-årige foreslås lovfæstet.
Ad. § 7: Af praktiske årsager foreslås det, at bestyrelsen ved salg eller pantsætning af tast ejendom
tegnes af formanden, kassereren og 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestemmelsen sikrer, al et mindretal af bestyrelsen ikke kan gennemføre salg eller pantsætning affast
ejendom.
Ad. § 9: Den tidligere af generalforsamlingen besluttede lovændring, hvorefter bestyrelsen blev
udvidet med en kajakrochef, er indføjet.
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§1. Navn.
Klubbens navn er : "Danske Studenters Roklub" med undertitel: "Akademisk og Polyteknisk Roklub", hvilket navn i forbindelse
med undertitlen skal benyttes i alle offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra
klubbens side.

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

§1. Navn.
Klubbens navn er : "Danske Studenters Roklub" med undertitel: "Akademisk og Polyteknisk Roklub". Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune .

§2. Formål.
Klubbens formål er udøvelse af rosport
blandt studenter og blandt eksaminander
ved Danmarks tekniske Højskole. Klubben
samler sine medlemmer til kammeratligt
samvær i klubbens lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed.

§2. Formål.
Klubbens formål er udøvelse af rosport
blandt medlemmerne. Klubben samler sine
medlemmer til kammeratligt samvær i klubbens lokaler, i hvilke der opretholdes
resta uration svirksomhed.

§3. Klubmærker.
Klubbens stander består af et på lyseblå
bund anbragt rødt skjold med studenterkorset samt en murkrone.
Almindelig rodragt består af mørkeblå benklæder og hvid trøje.
Kaproningsdragten består af hvide benklæder og lyseblå trøje.

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

§4. Medlemmer.

§4. Medlemmer.
Som aktivt ordinært medlem kan optages
enhver, der er adgangsberettiget til en af de
højere læreanstalter, samt elever i gymnasieklasserne og tilsvarende uddannelser.
Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning optage andre som aktive
medlemmer.
Som passivt medlem med ret til at 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 klubben.

Som aktivt ordinært medlem kan optages
enhver, der er adgangsberettiget til en af de
højere læreanstalter.
Undtagelsesvis kan andre optages som
aktive medlemmer, dog kun for så vidt:
1) at optagelsen vedtages af et flertal 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.
Som passivt medlem med ret til at deltage i
klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret på disse eller ret
lil at benytte klubbens materiel, kan optages enhver, der har interesse for klubben.

§5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen,
der inden 30 dage meddeler vedkommende, om han/hun er optaget, og i be-

§5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.
Indmeldelse sker skriftligt til klubben.
Ved indmeldelse indbetales 3 måneders
fuldt aktivt kontingent, der ikke kan refunde-

kræftende fald tilstiller ham/hende klubbens
love.
Bestyrelsens beslutning med hensyn til
optagelsen kan dog på forlangende af 10
medlemmer forelægges den førstkommende generalforsamling, men kan kun
omstødes ved kvalificeret majoritet (2/3 af
de mødte og repræsenterede stemmer).
Ved indmeldelse indbetales 3 måneders
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 på
betalingsdelen af girokortet. Girokvitteringen er dokumentation for udmeldelsen. Udmeldelse kan endvidere ske skriftligt til
klubben:. Bevisbyrden, for at udmeldelse er
sket, påhviler medlemmet.
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 .
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. Eksklusioner bekendtgøres
ved opslag i klubbens lokaler.
Den samme fremgangsmåde benyttes over
for medlemmer, der ikke senest en måned
efter regnskabsårets afslutning eller efter
deres udmeldelse har betalt deres gæld til
klubben.
Efter at et medlem er ekskluderet på grund
af gæld, kan bestyrelsen helt eller delvist
slette restancen eller opretholde klubbens
krav på vedkommende indtil det tidspunkt,
til hvilket han/hun kunne have udmeldt sig .
Genoptagelse kan kun finde sted, når den

res .
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 genindmeldelse kan bestyrelsen i særlige tilfælde
dispensere.
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 . Eksklusioner bekendtgøres
ved opslag i klubbens lokaler.
Efter at et medlem er ekskluderet på grund
af gæld , kan bestyrelsen helt eller delvist
slette restancen eller opretholde klubbens
krav på vedkommende indtil det tidspunkt,
til hvilket han/hun kunne have udmeldt sig.
Genoptagelse kan kun finde sted , når den
pågældende afvikler sin gæld til klubben ,
hvilket også skal gælde, selvom nævnte
gæld tidligere er slettet som værdiløs
restance .
Eksklusion af anden grund end gæld kan
kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret majoritet (2/3 af de
fremmødte og repræsenterede stemmer) .

pågældende afvikler sin gæld til klubben,
hvilket også skal gælde, selvom nævnte
gæld tidligere er slettet som værdiløs restance.
Eksklusion af anden grund end gæld kan
kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret majoritet (2/3 af de
fremmødte og repræsenterede stemmer).

§6. Kontingent.
Kontingenter fastsættes hvert år på den
ordinære generalforsamling og vedtages
med simpelt flertal. Bestyrelsen 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 indbetaling af kontingent.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år,
betaler nedsat kontingent.
Aktive medlemmer under 18 år, der har en
far ,mor eller værge, der er aktivt medlem af
klubben , betaler ikke kontingent.
Efter uafbrudt medlemsskab i de sidste 10
kalenderår kan kontingentet, hvis dette ønskes, nedsættes med 33%.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige
medlemmer efter uafbrudt medlemskab i 3
hele kalenderår, når de som kontingent
betaler 7 gange det gældende ordinære
årskontingent en gang for alle.
Min imumskontingentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent.
Passivt kontingent betales fra og med det
år, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge
hel eller delvis fritagelse for kontingent.

§7. Bestyrels e
Klubben ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden, kasserere n, sekretæren, materielforvalteren , kap-
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§6. Kontingent.
Kontingenter fastsættes hvert år på den
ordinære generalforsamling og vedtages
med simpelt flertal. Bestyrelsen 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 indbetaling af kontingent.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år,
betaler 1/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer, der er fyldt 20 år men
ikke 25, betaler 213 af fuldt aktivt kontin-

gent.
Aktive medlemmer under 18 år, der har en
far, mor eller værge, der er aktivt medlem af
klubben, betaler ikke kontingent.
Efter uafbrudt medlemsskab i de sidste 10
kalenderår kan kontingentet, hvis dette ønskes, nedsættes til 2/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige
medlemmer efter uafbrudt medlemskab i 3
hele kalenderår, når de som kontingent
betaler 7 gange det gældende ordinære
årskontingent en gang for alle.
Minimumskonlingentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent.
Passivt kontingent betales fra og med det
år, i hvilket indmeldelsen finder sted .
Alle kontingenter oprundes til nærmeste
med 5 kr. delelige beløb.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge
hel eller delvis fritagelse for kontingent.

§7. Bestyrelse
Klubben ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden, kassereren , sekretæren, materielforvalteren, kap-

roningschefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, langtursrochefen samt husforvalteren.
Bestyrelsen kan herudover supplere sig
med indtil 3 medlemmer.
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer Bestyrelsens flertal 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 forretningsområde) .
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske
i klubbens lokaler.
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
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
bestyrelse . Den samlede bestyrelse kan
meddele prokura, enkelt eller kollektiv!, til et
eller flere af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, med henblik på
indgåelse af retshandler af en nærmere afgrænset karakter.

§8. Generalforsamlinger.
Generalforsamlingen har - inden for de af
loven afstukne grænser - den øverste
myndighed inden for klubben.
Generalforsamlingen afholdes med 45
dages skriftlig varsel - jfr. dog undtagelsen i
§ 11 - gennem klubbens officielle meddelelser eller ved almindeligt brev til samtlige
aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer.
I indvarslingen lil generalforsamling meddeles tid, sled og dagsorden. I forbindelse
med indvarslingen til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit for-

roningschefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, langtursrochefen samt husforvalteren .
Bestyrelsen kan herudover supplere sig
med indtil 3 medlemmer.
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer. Bestyrelsens flertal 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 forretningsområde) .
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske
i klubbens lokaler.
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Klubbens tegnes af formanden i forening
med kassereren eller af formanden i forening med mindst 2 yderligere generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Ved salg eJler pantsætning af fast ejendom
tegnes klubben dog altid af formanden,
kassereren samt fire andre genera/forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Den
samlede bestyrelse kan meddele prokura ,
enkelt eller kollektivt, til et eller flere af
bestyrelsens
generalforsamlingsvalgte
medlemmer, med henblik på indgåelse af
retshandler af en nærmere afgrænset
karakter.
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§8. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen har - inden for de af
loven afstukne grænser - den øverste myndighed inden for klubben.
Generalforsamlingen afholdes med 45 dages skriftlig varsel - jfr. dog undtagelsen i
§11 - gennem klubbens officielle meddelelser eller ved al mindeligt brev til samtlige
aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer.
I indvarslingen til generalforsamling medde les tid, sted og dagsorden I forbindelse
med indvarslingen til ordinær generalforsaml ing skal bestyrelsen meddele sit for-

slag 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 cl jour 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 affatter referat.
Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog lovændringer - jfr.
§11 - og beslutninger om optagelse eller
eksklusion af medlemmer - jfr. §5. - Valg af
bestyrelsesmedlemmer 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.

slag 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 cl jour 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 affatter referat.
Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog lovændringer - jfr
§11 - og beslutninger om eksklusion af
medlemmer - jfr. §5. - Valg af bestyrelsesmedlemmer 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.

§9. Den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden den 20. december og med
følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beretning.
2) Forelæggelse af regnskab til
godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det
følgende år.
3) Valg af formand.
4) Valg af kasserer.
5) Valg af sekretær
6) Valg af materielforvalter.
7) Valg af kaproningschef.
8) Valg af instruktionsrochef.
9) Valg af motionsrochef.
10) Valg af langtursrochef.

§9. Den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden den 20 . december og med
følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beretni ng .
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
3) Særlige forslag
4) Fastsættelse af kontingent for det
følgende år
5) Valg af formand .
6) Valg af kasserer.
7) Valg af sekretær.
8) Valg af materielforvalter
9) Valg af kaproningschef.
10)Valg af instruktionsrochef.
11 )Valg af motionsrochef.
12)Valg af kajakroc,,-h-ce_f _ _ _ _ _-'

11) Valg af husforvalter.
12) Valg ad 2 revisorer.
13) Valg af repræsentanter til Dansk
Forening for Rosport.
14) Særlige forslag.
15) Eventuelt.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter
kan - foruden af den fungerende bestyrelse
- bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun
komme i betragtning, når de er skriftlige og
bestyrelsen i hænde senest 30 dage før
generalforsamlingen - jfr. §8.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater
- hvilke er de eneste valgbare - bekendtgøres som i §8 angivet.
Det påhvner den fungerende bestyrelse at
sørge for, at der bringes mindst så mange
kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv
kan blive besatte.

13)Valg af langtursroehef.
14)Valg af husforvalter.
15)Valg af 2 revisorer.
16)Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Raspart.
17)Eventuelt.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter
kan - foruden af den fungerende bestyrelse
- bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun
komme i betragtning, når de er skriftlige og
bestyrelsen i hænde senest 30 dage før
generalforsamlingen - jfr. §8.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater
- hvilke er de eneste valgbare - bekendtgøres som i §8 angivet.
Det påhviler den fungerende bestyrelse at
sørge for, at der bringes mindst så mange
kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv
kan blive besatte.

§10. Ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde
til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis
20 stemmeberettigede medlemmer kræver
det med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet, skal bestyrelsen indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling. Denne
skal afholdes senest 8 uger efter kravets
indlevering med 14 dages varsel.

§10. Ekstraordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde
til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis
20 stemmeberettigede medlemmer kræver
det med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet, skal bestyrelsen indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling. Denne
skal afholdes senest 8 uger efter kravets
indlevering med 14 dages varsel.

§11. Lovændringer.
Generalforsamlinger er med hensyn til 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, såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte og repræsenterede stemmer
har stemt for forslaget, indkaldes til en ny
generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der
mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede
stemmer.

§11. Lovændringer.
Generalforsamlinger er med hensyn til 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, såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte og repræsenterede stemmer
har stemt for forslaget, indkaldes til en ny
generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der
mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede
stemmer.

§12. Reglement.
Medlemmerne må i et og alt rette sig efter
det af bestvrelsen vedtaane realement 00

§12. Reglement.
Medlemmerne må i et og alt rette sig efter
det af bestvrelsen vedtaone reglement OQ

andre bestemmelser
Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen
idømme bøder på indtil 3 måneders fuldt
aktivt kontingent, eventuelt i grove tilfælde
formene den pågældende adgang til benyttelse af materiellet og til klubbens lokaler
for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, om den finder det
nødvendigt, indstille den pågældende til
eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jfr. §5 .
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov
uagtsomhed foranlediger skade på eller tab
af klubbens materiel , er vedkommende efter bestyrelsens beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben .
Et eksemplar af klubbens lov og reglement
skal sammen med DFfR's langtursreglement til enhver tid findes opslået på et synligt sted i klubben .

andre bestemmelser.
Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen
formene den pågældende adgang til benyttelse af materiellet og til klubbens lokaler
for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, om den finder det
nødvendigt, indstille den pågældende til
eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jfr. §5.
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov
uagtsomhed foranlediger skade på eller tab
af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben.
Et eksemplar af klubbens lov og reglement
skal sammen med DFfR's langtursreglement til enhver tid findes opslået på et synligt sted i klubben.

§13. Bøger og reg nskab.
Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol , kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt forhandlingsprotokol for
bestyrel sesmøder og generalforsamlinger.
Endvidere opbevarer bestyrelsen klubbens
korrespondance.
Reg nskabsåret løber fra 1. oktober til 30.
september, på hvilken dag det afsluttes.
Regnskabet tilstilles senest 10 dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det
med disses antegnelser forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse.
Regnskabet skal henligge til gennemsyn på
klubbens kontor de sidste 3 dage fø r genera lforsa mlingen.
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Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt forhandlingsprotokol for
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klubbens kontor de sidste 3 dage før generalforsamlingen.

§14. Klubbens ophævelse.
Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser
som for lovændringer - jfr. § 11.
Når kl ubbens ophævelse er vedtaget, vælges et 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 haft.

§14. Klubbens ophævelse.
Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser
som for lovændringer - jfr § 11 .
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et 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 haft.
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Svanemøllematch 200 l
Den 3. september afVikledes den årlige SvanemøHemateh, der omfatter alle roklubbeme i Svanemøllehavnen, men som de seneste år kun har haft deltagelse af DSR og Kvik.
l år blev resultatet mere lige, end det har været de foregående år, hvor DSR er løbet med de fleste
præmier, idet DSR i år fik 6 sejre, mens Kvik løbet af med sejren i 4 løb. 1 flere af løbene var der
tale om tætte opløb, hvor den vindende båd vandt med en bådspids, hvilket naturligvis var noget,
som det fremmødte publikum fra de to klubber satte pris på.
Resultaterne afårets dyst blev:
2-åres damer:

KVIK

4-åres damer:

DSR: Anja I-1ardtmann, Birgit I-1ardtmann, Signe I-1usted, Ditte Balder
og Christina Aagaard

2-åres herrer:

DSR: Thomas Krumholt og Rasmus Fog-Petersen

4 åres herrer:

KVIK

Boleheglasset:

DSR: Jan Clausen, Henrik Gautier, Michael Lund Johansen
og Klaus Brøgger

Gig-otter:

KVIK

Veteran 4-åres:

DSR: Johan Fl)'dendahl, Ronald Clausen, Ib Frausi ng og Jørgen Theil

Bestyrelse:

DSR: Lene Christensen, Dorthe Bartels, Lars Kristensen
og Rune Gartner

Damepokal:

KVIK

Spejlet:

DSR: Rasmus Kragh-Jakobsen, Kasper Krug, Anders Bisgaard
og Thomas Clausen

Løbene om præmierne "Bolcheglasset" og "Spejlet" ros af kan inherrer i 4-åres inrigger.
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Aktiviteti
efterår/vint~
Tider

Mandag

7-8

Tirsdag

Onsdag

Morgengym.
Asbjørn

15-16
16 -17
Gymnastik
Jeanet

Gymnastik
Susanne

Gymnastik
Lars

18.30 -20.00 Gym/aerob.

Gymnastik
Ulla

Gymnastik
Lars

17 - 18.30

Jeanet

20.15

Tango
Begyndere

Tango
Øvede

r i salen
l

2001-2002
Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Morgengym.
Asbjørn
Familiegymnastik
Old Boys
Elisabeth
Gymnastik
Eva
Gymnastik
Eva
Udlejet til
Kbh. skiklub

16.30-18.00
17.30- Yoga

Birthe
(Lukket hold)

Gym/aerob
Jeanet

Stolle vindere af "Spejlet" ved årets Svanemøllematch:
Rasmus Kragh-Jalwbsen, Kasper Krug, Anders Bisgaard og Thomas Clausen.

Også DSR 's piger sejrede i 4-åres inrigger·
Anja Hardtmann, Birgit Hardtmann, Signe HUSled, Ditte Balder og Christina Aagaard.
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Klubmesterskaber 2001
Mandag den 27. august afholdtes de årlige klubmesterskaber. Desværre var de vejrmæssige betingelser ikke de bedste, idet der var kraftig blæst. En del tilskuere havde dog fundet vej til kajen foran
Svanemølleværket for at heppe på deltagerne.
Resultaterne af dagens konkurrencer blev:
Singlesculler, herrer:

Jacob Thesander

2-åres inrigger, herrer:

Thomas Krumholt og Peter Elsner

4-åres inrigger, herrer:

Rasmus F. Petersen, Klaus Henningsen, Klaus Svendsen
og Michael Andersen

Glade klubmestre i 4-åres inrigger for damer: Anja Hardtmann, Birgit Hardtmann,
Christine Windfeld Rasmussen og Cecilie Asskov Christensen samt cox.
2-åres damer:

Christine Windfeld Rasmussen og Cecilie Asskov Christensen

4åres inrigger, damer:

Anja Hardtmann, Birgit Hardtmann, Christine Windfeld Rasmussen og
Cecilie Asskov Christensen

4-åres inrigger, lodtrækningsløbet:

Michael Remod, Klaus Svendsen, Rasmus Krogh Jakobsen,
Rasmus Fog Petersen og Hilde Gudem

Der blev ikke kåret klubmestre i kajak i år, idet der ikke var tilmeldte til disse konkurrencer.
Der kan ses flere billeder fra klubmesterskaberne og Svanemøllematchen i billedranuneme i
Slyngelstuen.

21

Båddåb
Ved klubmesterskaberne blev klubbens seneste nybygning, endnu en smuk 4-ares inrigger, døbt.
Båden blev døbt af vores bådebygger, Kim Knudsen, der jo har bygget båden. Navnet blev Nanna,
hvilket også er navnet på Kims datter. Pia Abo østergaard fortalte i forbindelse med dåben om,
hvem Nanna var i den nordiske mytologi:
Nanna (el. Nanne) var en af aserne og gudinde for månelyset. Hun var datter af Nep, gift med Balder med hvem hun fik sønnen Forsete. Historierne fortæller ikke meget om personen Nanna, men i
følge Saxo kæmpede både den blide Høder og lysende Balder om hendes gunst, så vi kan konkludere, at Nanna må have været meget attraktiv.
Samtidig ved vi, at Nannas og Balders hjem 'Breidablik' var kendt for at være stedet, hvor intet ondt
fandtes og for altid at være rent og velholdt. Når stormen fejer skidtet sammen og regnen vasker det
væk, er det derfor sikkert Nanna, der er i gang med efterårsrengøringen.
Da hendes mand, Balder, blev dræbt, bar aserne liget til hans skib Ringhorne, for at sende ham på
den sidste færd. Da brast Nanna's hjerte af sorg, og hun blev lagt ved Balders side og brændt sammen med ham.

Bådbygger Kim Knudsen døber den nye inrigger Nanna. (F%: LB)

Sensommerhilsen fra redaktionen
Selvom vi i skrivende stund kun er i midten af september og sommeren dermed kun lige forbi - og
hvor vi stadig kan håbe på lidt indian summer - må vi med oktobernurnmerets indbydelse til standerstrygning og generalforsamling erkende, at sæsonen er ved at synge på sidste vers. Heldigvis har
det hidtil været en god sæson med masser af godt vejr en stor del af sommeren, og forhåbentlig
byder både september og oktober endnu på mange gode roture.
Dette nummer afbladet er præget afkanindåb, klubkaproning, SvanemøJlematch og indkaldelsen
til generalforsamling. Vi håber i årets sidste par numre at modtage beretninger om sommerens oplevelser bl.a. fra langturene og året scullerlejr på Hjelmsjti. Det kunne jo være rart med hyggelæsning om sommerbegivenhederne, når vi går mod vinteren. Så overvej, om ikke også du kunne bidrage med et lille indlæg fra sæsonen, eller måske et debatindlæg.

Red.
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Moritz Schwartz 80 år
Det er en kendt sag, at DSR er et af byens gode
score-steder.
Men det var nok alligevel ikke det, der fik
Moritz Schwartz - alias Mulle - til at melde sig
ind i 1996.
Han var - og er stadig - godt gift - og udbudet
afkvinder inden for Mulles interesseområde
(50+) er ikke ovelVældende stort i klubben.
Så det var nok mulighederne for at komme på
vandet og fa rørt sig i øvrigt, der tiltrak den 75årige endnu aktive tandlæge.
Og så klubbens rummelighed hvad alder angår.
Det er sin sag at melde sig ind i en klub, der
mest er befolket af yngre, når man er i den ende
af livet, som Mulle var.
Men I DSR er der stor aldersspredning - og plads til alle.
Den 19. august fYldte han 80.
Siden sin indmeldelse har han overladt tandlægeboret til andre og yngre kolleger - ligesom han for
en årrække siden nedlagde hvelVet på Tandlægehøjskolen, hvor flere generationer af studerende
har nydt godt af hans store viden og faglige dygtighed.
Så nu er der tid til roning, sommerhus, fonnandsjob i den danske afdeling af Det jødiske Nationaltond, flyglet, børn, børnebørn .... og morgengymnastik!
Troligt kaster han sig på cyklen i vinterens mulm og mørke, trodser vejr og vind og møder op kl.
7.00 tirsdag og fredag morgen, hvor han springer rundt som en ung vårhare mellem andre deltagere
i derme masochistiske rnorgen-foreteelse .... deltagere, der vel at mærke har et kvart sekel mindre på
bagen .
Her glæder han folk med sit positive livssyn, sit gode humør og sit friske morgenbrød fra Bager
Bosse!!
Åndsfrisk, aktiv og altid god for en snurrig anekdote!
Tillykke med dagen ... fra de mere gumpetunge på morgenholdet.

Tour de Gudenå
l verdens største kajakbegivenhed, Tour de Gudenå, opnåede
DSR-roere i år følgende placeringer:
I klassen herrer K-J kap, 43-49 år, blev LeifWerborg nr. 3 i tiden Ilt. 14 min .37 sek.
I klassen K-2 tur, senior, fik Thomas Lund (Nybro-Furå) og Peler Viufen ll.-plads i tiden
10.43.46.
I trim-klassen blev Esben Paludan og Anders Tybjerg nr. 14 i tiden 04.33.31,
og i sarrune kla~se opnåede Søren Møller Christensen en 82.-plads med 05.37.38.
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Beretning fra kaninturen og kanindåben 2001
Kanindåben er et både voldsomt og højtideligt ritual. Ca. 20 kaniner havde indsetfordelen i at
møde til dåbsforberedelse med telt og sovepose dagen før dåben De blev mødt af en gruppe smilende instruktører, som i løbet af det næste døgn skulle assistere guder og vikinger i arbejdet med
at hjælpe dem og de øvrige DSR-kaniner ud af deres gode skind.

Kaninturen
Vi mødtes i roklubben kl. 18 fredag aften og efter at have ventet på de sidste kaniner (bl.a. Jakob),
blev vi gennet mod Svanemøllen station. Ingen havde fortalt os noget overhovedet (ud over at vi
skulle stille med telt., sovepose, underlag og en folder om prævention fra apoteket'!), så det kom lidt
bag på os, at vi skulle slæbe al bagage, telte mv. De fleste (selvom vi er kaniner, er vi jo ikke
dumme ... ) gættede dog snart på, at vi skulle til Gåsehuset (DSR's hytte nordpå, som bl.a. bruges til
orienteringsløb), så instruktørerne forsøgte på bedste vis at narre os, men det lykkedes ikke helt.
Efter flere ud- og indstigninger i S-toget., skift af kørselsretning og adskillige ophold på diverse perroner, nåede vi langt om længe Allerød.
Efter at have modtaget 2 labels, hvorpå vi skulle skrive navn, svarede alle ærligt på instruktørernes
spørgsmål om, hvem der havde mobiltelefon og ur med, hvilket resulterede i, at det hele skulle afleveres til dem (der var ingen, der nævnte vækkeure ... ), før vi ti.k lov til at fortsætte vores vandring
mod Gåsehuset.
Da vi langt om længe nåede frem , blev vi mødt af flere instruktører. som hyggede sig indenfor i
varmen, men kaniner var forment adgang til Gåsehuset (via et større kaninforbudsskilt på døren ... ).
Vi fik besked på., at maden først ville blive serveret., når alle telte var slået op, så det gik vi i krig
med, og det lykkedes bedre tor nogle end for andre :0»
Så langt så godt. Det blev tid til en sen aftensmad, som bestod af salat og en god lasagne. Vi fik
desuden at vide, at slesken og ting, man kunne finde på at behage instruktørerne med, ville medføre
streger i panden på den pågældende kanin . Jo flere streger man ankom med til dåhen dagen efter, jo
mildere ville dåhen blive. Der var adskillige kaniner der prokJamerede, at de ikke ville gøre noget
som helst for at opnå streger (hvilket faktisk var en glimrende taktik, idet det viste sig, at der ikke
blev gjort forskel ... ).
Da vi havde spist., blev vi inddelt i 6 tilfældige hold. Vi blev ledt gennem skoven af Michael, mens
de øvrige instruktører forsvandt. Efter en lang travetur gennem den mørke skov, hvor der flere gange blev sat spørgsmålstegn ved Michaels evner til at fmde vej, på trods af at han havde et kort ved
hånden, nåede vi bestemmelsesstedet.
l en lavning stod en flok vikinger i en cirkel, hvor kaninerne blev germet ind og beordret til at sætte
sig og holde mund. Der var noget højtideligt og på samme tid uhyggeligt over situationen, da høvdingen stod og råbte til guden Odin, om at der skulle ske oITinger. De øvrige vikinger svarede høvdingen i kor. Herefter fik en lille kanin kJippet ørerne og blev brutalt oITet til guderne. mens indvoldene blev sprøjtet ud over de forsamlede kaniner.
Da ofringen var overstået, blev holdene sendt på natløb et ad gangen og kom igennem 4 prøvelser,
fØf vi nåede tilhage til Gåsehuset. Alle hold skulle desuden digte en sang. der var en hyldest til instruktørerne (se nogle af eksemplerne her i hladet), og da vi nåede tilbage blev den sunget for de
andre hold.
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Vinder afnatløbet blev gruppe 6 (Rasmus, Dorit & Lena) eller "Gruppesex", som de blev kaldt, og
præmien var at feje og vaske gulvet næste morgen. Taberholdet (Susan, Tim & Marie) skulle derimod ikke lave noget, da de havde bevist, at de var uduelige .... Herefter fik vi endelig lov til at
komme ind i Gåsehuset, hvor der blev serveret natmad (tomatsuppe), og vi fik alle varmen og hyggede os, før vi gik. j seng tidligt lørdag morgen .....
Næste morgen vågnede nogle af os tidligt .... At der så var en lille kanin, som allernådigst havde
faet lov til at sove inden døre sammen med instruktørerne pga. halsproblemer, som havde glemt, at
vækkeuret (overset, da mobiler og ure var samlet ind tidligere) var sat til at ringe kl. 8.30, er en helt
anden historie .... Episoden ftk dog et par bemærkninger med på vejen - især af Rasmus, som brokkede sig gevaldigt. Men det viste sig at være meget godt, for vi skulle jo op, så vi kunne være tilbage i DSR i god tid tør kanindåben.
Da vi havde faet morgenmad, lykkedes det os (læs: kaniner) at fa pakket telte og ryddet alt op i
løbet af en times tid, så vi var tilbage i DSR allerede omkring middag lørdag. Kaniner var forment
adgang til roklubben, så ventetiden blev brugt på at drikke øl og nyde solen på græsset foran DSR,
hvor der efterhånden kom flere og flere kaniner til. Der blev flere gange spurgt til vores streger i
panden .....

Et ho/dfrygtindgydende viki'1ger, parat til at give kaninerne deres bekomst.

Dåben og/esten
Lidt tør kl. 13 blev vi hentet, indskrevet og gennet ind i folden foran bådhallen. Lidt senere ankom
en flok vikinger i 8' eren med Odin som frontfigur, og dåbsritualet beg)'ndte. Flere af de højrøstede
kaniner blev sat i gabestokken, og enkelIe udviste stort mod ved at tage kampen op imod vikingerne, men alle blev dog ovennandet før eller senere. De fleste kom til Valhalla, hvor de mødte Midgårdsormen, men vel på vej igennem vandene med en god ven i hånden, kom alle helskindet igennem og fik foretræde for Odin. Afhængig af, om man svarede rigtigt på Odins spørgsmål, endte
man i det kolde eller det "varme" gys, og fik langt om længe klippet sine ører og blev døbt! Der var
rigeligt at se på for de fremmødte "tidligere" kaniner, som holdt sig i behørig sikkerhedsafstand på
terrassen ;o ) )
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I nyvasket stand, men ikke specielt fiiske ovenpå nattens strabadser, mødte vi op til kanindåbsfesten samme aften til en elegant og festligt pyntet festsal . Kendte man en kanin ved festen, der ikke
var blev døbt tidligere på dagen, var det et hit at stikke vedkommende, da det udløste en mindre
præmie .. .. Disse blev også opfordret til at melde sig selv og få det overstået. Der var således flere,
der blev døbt efter middagen.
Denne gang foregik dåbsritualet på en anderledes måde. Ajle kaniner fik bind for øjnene og blev
gennet ned på pladsen foran bådhallen, hvor de en efter blev ført frem af vikingerne og blev udsat
for nogle prøvelser. Herefter blev de ført videre op i festsalen til stor morskab for den øvrige forsamling. Til tonerne af forskellige skæbnestykker ankom et større opbud af sortklædte personer
med dødningernasker. som gennemførte resten af ritualet for de stakkels små skræmte kaniner.
Senere på aftenen modtog alle fremmødte og døbte kaniner deres dåbsattest af Odin (husk at det er
et stykke papir. som er vigtigere end sygesikringsbeviset!). Køkkenet, baren og indgangen var befæstet med en l ille hær af fiivillige. der, sammen med guder og vikinger, gjorde dåb og fest til el
flot og vellykket arrangement, som vi hermed på vegne afhele "årgangen" godt vil takke for.
Festen fortsatte til den lyse morgen. og kaninernes små lyserøde ører var for evigt forsvundet.

LelW Hamborg & Jakob Alnor

En kanin pines. Skræmle kaniner i burel venter på, at det b/i 'r deres lur.
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Kanindræber-ode
(Melodi: RøvetVisen fra Folk og Røvere i Kardemommeby)

Til kanindåbsfeslen sang de nydøble roere, der havde deliagel ijredagens prøvelser i Gåsehuset,
dennefesllige og sjove sang, som vi i redaktionen synes, al også de, der ikke dellog i/eslen, skal
have lov al more sig over:

De lokker os af sted på tur,
De siger det er kærligt
Os i telt og dem i skur
Det er jo lidt besværligt
Tisse skal vi en skov
Til hjælp vi far en sølle skovl
Man skal være klog og bær' deres åg
For så far man en streg i sin pande.

Vi er kaniner, vi er faktisk
Blevet imponeret
Af alt det I har gjort for os
Vi ' ik.k så lidt duperet
Vi syn's det var forrygende
Når dagen den er gryende
Vi tager af sted båd' med ur og mobil
Siger Britta., Louise og Jakob -smil!!

Vi er kaniner, -vi skal snart
ha ' klippet vore ører
For Michael tog os ud i skoven
Kækt han lod os fØre
Til vikinger fantastiske
Med bryster så bombastiske
De laved' en ofring - vi rysted' af skræk
Både Britta, Louise og Jakob, ikk' !

Her ude i den mørke skov
Lovpriser vi med oder
De stærkeste og klogeste
Instruktør' og slige guder
De kommer aldrig ud af kurs
De hvirvler vand i et bardus
Kaniner, kartofler er cool
De 'r vidunderlig', vittige og vovede.

Vi er kaniner, vi kan godt
Li ' rødder og kartofler
Vi fik lasagne den var god
Gad vide om vi far Wofler
Vi gik en tur, der mødte vi
To vikinger vi godt ku ' li
Den ene var Britta., hend' blev vi beriget af,
Michael han havde et lækkert skæg.
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Sankthansaften
DSR's sankthansaften-arrangement havde også i år stor tilslutning blandt medlemmerne med over
100 deltagere, og for en gangs skyld viste vejret sig fra den sommerlige side denne aften med sol.
varme og ringe vind.
Motionsudvalget havde to gode tilbud til deltagerne: en lækker madkurv med mad, vin og lækkerier
til dem, der ville en tur på vandet, og spidstegt gris til fortæring af dem, som valgte at blive på
land.
Efter maden samledes folk om bålet, og som traditionen byder blev midsommervisen slmget.
Et medlem havde medbragt en harmonika og en sangbog, så der blev hygget, spillet og sunget til
ud på de små timer.

LB

På billedet ses sankthansgrisen(e).

En lækker madkurv var tilbuddet til dem, der tog en rotur sankthansaften.
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Løfte - sætte - krasch - rulle, rulle - plask!
(Eller hvordan man sætter en båd i vandet på en hensigtsmæssig måde)

Af Thomas Krumholt
Dette indlæg er noget DU bør læse, hvad enten du er styrmand, menig roer, kanin, langtursfreak
eller noget helt femte. Undert den almindelige ro-instruktion, og senere på styrmandskurset, lærer
man, hvordan man skal behandle bådene, når de skal ud afbådhallen og på vandet, samt (som en
ekstra bonus), hvordan man skal behandle dem, når de skal op igen. Desværre er disse regler og
metoder nogle gange svære at huske. Derfor er det fra tid til anden en ynk at se, hvor mange i realiteten fornuftige regler, der overtrædes på de almindelige og ualmindelige roaftener.
DERFOR: Hvis I er i tvivl om, hvilke skikke og regler, der skal overholdes på bådpladsen, så riv
disse sider ud afbladet og ha' dem med i lommen, næste gang I kommer.
I. Når båden skal ned fra hylden: Her er det vigtigt at holde den korrekte løftestilling: Det vil
sige at holde ryggen ret og kun løfte ved at bøje og strække benene.
2. Når båden skal ned på vognen: Der er forskel på bådvognene: Dem med !Q røde markeringer
er til TOERE, og dem med fire røde markeringer er til FIRERE. Båden skal lægges på vognen,
så ingen afmetalpindene fra vognen trykker på båden (sefig. I a og b) . Dette gælder selvfølgelig i begge ender afbåden, der i øvrigt skal rage nogenlunde lige langt ud for begge ender af
vognen.

;-Ib.

-r
bQ

3. Når båden skal ned fra tværhjulene og styres på vognen: Når man skal have båden ned fra støttehjulene, tager man ikke bare i det blå reb og hiver til. Man går ned til hjulene og løfter dem
forsigtigt ned ved hjælp af de dertil indrettede tværstænger. (se fig. 2). Når båden skal styres
udenfor, gøres det ved at tage fat i det blå reb samt spidsen afbåden (ikke med samme hånd).
Mman styrer ved at bevæge spidsen af båden frem og tilbage, samtidig med at rebet fungerer
som bremse på den skrånende bådplads.

F/r; 2
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4. Når årerne skal smøres og ned på pontonen: åren skal ud af båden, inden man begynder art
smøre. Den skal ikke lægges på betonen, men derimod er der en, der skal holde åren, uden for
båden, mens en anden smører sæbe på. Det er nok med en lille klat brun sæbe på den midterste
af årens flader (se flg. 3).

f I er
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Smørelsen fordeler sig selv, når åren skives frem og tilbage i åregaflen (svirvlen). Derefter skal
årerne ned på pontonen. Man bærer altid åren med årebladet fremad, og man tager kun en åre
ad gangen. Når de lægges på pontonen, skal de lægges, så årebladet ligger ud over vandet, mens
skaftet ligger på pontonen. (seflg. 4).

5. Når båden skal i vandet: Det mest praktiske er at lade en styre båden ned ad slisken, så hjulene
kører i sporene. En af de andre tager så agter-fanglinen og følger med båden ud på pontonen, så
man står med en line j båden, når den sættes i vandet. (Dette er især praktisk i fralandsvind).

Når man kommer tilbage fra turen:

l.
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Når årerne skal op: De samme regler som før gælder stadigvæk. Man tager kun en åre ad
gangen, og disse lægges på betonen med årebladet op mod huset og i øvrigt som vist påflg. 5.
Når årerne lægges i båden, skal årebladet pege ud mod vandet, selvom dette kan betyde, at
man er nødt til at bære dem ureglementeret (dvs. med årebladet bagud).

2.

Når båden skal op: Man kører igen en passende vogn (se afsnit 2 ovenfor) ned i vandet og
lægger båden ordentligt på vognen (husk korrekt løftestilling - den kan være tung). Båden skal
spules, hvis der er sand i den, ellers skal den bare tørres afmed de dertil indrettede og velhængte klude. (Disse klude skal også hænges på plads og må ikke lægges på betonen, så der
kan komme sand og snavs i dem). Hvis det er en båd med havelåger, skal disse lukkes (se fig
6), inden man stiller den på plads, da de er ret skrøbelige, hvis man banker ind i dem, når man
går forbi.

--

-----,
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Når man er rigtig grundig, rul. ler man agter- og fanglinerne sammen i en cirkel på henholdsvis agter- og fordækket (se fig. 7). Hvis båden skal løftes, så husk. så husk igen korrekt løftestilling og
0ek, at kølen er understøttet af det langsgående bræt så langt som muligt.
God fornøjelse!

Mange venlige hilsener fra Thomas, bestyrelsen og materieludvalget
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Top 20 - september 2001
D. 17. september så Top 20-listen over flest roede km sådan ud:

Placering Navn

Antal km

1

Rasmus Fog-Petersen

1832

2

Christian Røen

1350

3

Michael Finch Qvist

1340

4

Klaus Svendsen

1220

5

Anders T. Ravn

1089

6

Pia Abo østergaard

1062

7

Thomas Ungstmp Olsen

1002

8

Signe Husted

993

9

Birgitte østergaard

991

IO

Ulrik Hvidt

949

II

Michael H. Qvist

948

12

Berit Haahr Hansen

924

J3

Steen Knudsen

916

14

Morten Jensen

884

15

Mette Vase

879

16

Thomas ø. Christensen

875

17

Klaus Henningsen

871

18

Michael S. Andersen

870

19

Hans Henrik Thrane

841

20

Rikke Mølbæk

828

Idet roprotokollen ind imellem har været ude af drift, er der sikkert roet lidt mere, end ovenstående
tal viser, idet nok ikke alt efterfølgende er blevet tastet ind i computeren.
Af statistikken fremgår, at 54 medlemmer har roet over 500 km, 32 har roet mellem 400 og 500
km, 26 har roet mellem 300 og 400 km og 181 har roet mellem 100 og 300 km. l alt har 641 medlemmer roet et antal kilometer. Hertil kommer kaniner uden medlemsnummer og kaproere på Bagsværd. der jo ikke registrerer kilometer i protokollen iSvanemøllen.
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Hvorfor hedder det kanin?
I "Arebladet", der er klubblad for Hellerup Dameroklub, kan
man i augustnummeret læse, hvorfor nye roere hedder
kaniner. Da rosportenjo har sit udspring i England, stammer
begrebet "kanin" fi-a det engelske "rabbit", der jo betyder
kanin, men som i slang betyder klodrian, en uøvet spiller
eller uøvet sportsmand.

LB

lO-årsbog
Hvis tingene falder i hak som planlagt, vil der med dette blad følge en IO-årsbog med beskrivelser
afDSR's historie og udvikling på en række områder gennem de seneste ca. IO år. (Hvis bogen ikke
er med dette blad, vil det følge med novembernummeret). Arbogsredaktionen håber, at medlemmerne vil tage godt mod 10-årsbogen og have mange gode stunder med læsning af værket.

Med venlig hilsen Karen Lauberg og Lars Bundesen, årbogsredaktion

Materiale til bladet
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
lndlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadline for næste nummer: mandag d. 8. oktober 2001
Redaktion:

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag: 1.300 stk.
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Orienteringsløb 2001
Dato

Løbstype

Skov

Arrangør

26.09

Natløb

Geel Skov

Lyngby OK

30.09
03.10

B

Slagelsesskovene V
GI. Grønholt Vang

oe Slagelse

Farum Lillevang
Ravnsholt

Kildeholm OK

10.10
14.10

2!./O
04.11
11.11
17.11

25.11
16.12

Natløb
Natløb-stafet
Gåsehusløb

DSR-klubmester
Gåsehusløb
Jættemil
D
Gåsehusløb
Julekispus

Tisvilde Hegn
Ravnsholt
St. Dyrehave
Tokkeløb Hegn
Ravnsholt
Ravnsholt

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
http://homeO .inet. te le. 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,
Engbakken 27
2830 Virum
tlf. 38176252 (arb) 45858605 (priv)
(Tilmelding 14 dage før)
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Fredensborg

**" DSR **"
Tisvilde Hegn

*** DSR ***
OK 73
Lillerød IF

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

L
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------ -J

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Købenbavn
~ø
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tll~ (køkken og kontor): 392963 26
Tcle('ax: 392963 22

MEDLEMSTELEFON (,,,d,,,,h, og "'h,,) 39

18" II

formand:

Kss."ierer:

Sekrelær:

P<-Iul I3rUniche-Olsen
1-løJrupsAlle 27

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2RJO Virum
V 45 85 86 OS

Dorthe Baneb
Hjelrnsgadc 2, 2.tv
2100 København ø
V 3927 48 82

c-mai1: kassererl~dsr-unllllc.dk

e-mail: dsr~l)dsr-online.dk

2900 Hellerup
V 39404842
e-Illai!: f(lrmand~~dsr-online.dk
Kaproningschrr:
Rune Gartner

Sk indergade 32, lej. 17
1159 Kbh. K
V 26747048
e--mail: kaproning@dsr-online.dk
Lang1ursrochef:

Lene Christensen
EV3nstonevej Re
2900 Hellrup
V.19 20 72 05

l-IusforvaUer:

2920 Charlotten lund
V 3990 IO 25
e-mail: instrlJklion~dsr-online . dk

e-mail: rnoliuf1(~dsr-onlil1e.dk

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Ilolskinsgadc 55, sUv.

Motion+:

c-Illai!: hll,r()I\ :tl lC'rf/~Y~Qlillll(, dk

Lars 8. KristenSt."11
Steen Billes Gade 7, 5. tv.
2100 København 0
V 35428456
e-mai!: plus@dsr-online.dk
Malerielforvalter:
Flemming Borg Jens(!n

Kogernester:
Susanne Agersnap
1-1. C. Orstedsvcj 6.1

ø

Motionsrochcf:

Steen Knudsen
Lollandsvej 26, J. tv.
2000 Frederiksberg
V 38198931

2 100 København 0
V.35 43 40 41
e-mail: kajak@dsr-online.dk

e--mail: langlur((yd.ir-onlinedk

Mogens HaLlt
Strandvænget 55
2100 København
V 39298499

Insf rukt ionsrochef:
Morten Runge Poulsen
Ilovrnarksvej 24 fl

__ _

1870 Frederiksberg C
V 353688 OS
e-mail: ko(..gem~tcr((~d sr- onlinc.<.lk

BroSlykkevej 145
2650 Ijvidovre
V3677100~

e-mail: matericl@

dsr-nn Iine.dk
Konfingentkas.~rer:
KUIl

skr iftlige henvendelser:
SIrandvænget 55,

DS~

1100 København 0
c-m:lil: nkh~11l2;' (/ gct:nl' j dk

()rienteringsscktionen
Formand:

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 I.ynghy
V 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
I-Ivcdevej 14 sI.
2700 llnmshøj
V 38 28 48 71

Sekretær:

Johan I'-rydendahl
Engbakken 27
2810 Vin.lln
V 45 858605

lS

HHC

JOHAN

FRYDENDAHL

Et'~GB~. f-(HE"~
2B~:O

Ul F: U 1'1

OOD

96

026:::::<;\

2"?
28

:::~O

o

Ved årets Svanemøllematch var DSR 's veteranhold blandt sejrherrerne ejler et hårdt spurtopgør
med Kviks hold. Vedpræmieoverrækkelsen i Kviks lokaler ejler løbene ses herfra v. cox 'en
(som vi desværre ikke har jaet navnet på), Johan Frydendahl, Ronald Clausen og Jørgen Thei!.
Femtemand i båden var Ib Frausing, der val' fraværende ved præmieoverrækkelsen. Yderst til
højre ses Kviks/ormand Erik Ravn. Mere om Svanemøllematchen og klubkaproningen i bladet.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 9

*

NOVEMBER 200 I

*

69. ÅRG.

Stor medalje høst ti/ DSR ved årets danske mesterskaber.
Her er der jubel efter sejren i herrernes tunge firer efter et flot finale/øbo
Fra venstre Svend Petersen, Eskild Ebbesen, Loe Hors/ed og Morten Tibian.

Bryllupper
Bryllupsklokkerne har gennem sæsonen kimet for nedenstående DSR-medlemmer, der har faet
papir på hinanden og kærligheden. DSR 's lokaler har været ranunen om en del af di sse bryllupsfester.
Rikke Balschmidt og Eskild Ebbesen
Jeanette Jensen og Jørgen Blom
Susanne Dam Nielsen og Morten Runge Poulsen
Rikke Borre og Kurt Jacobsen
Bianca Carstensen og Torben Beck
Hanne Vind Møller og Claus Hedin
Mia Schrøder og Jacob Thesander

~=
l'

II

J-

Et stort tillykke fra redaktionen. (Også tillykke til andre medlemmer, der er blevet gift, men hvis
navne redaktionen ikke har faet kendskab til).

Ved Hanne Vind Møller og Claus Hedins bryllup i Ordrup Kirke d. 25. august
dannede venner fra DRS espalier for brudeparret. (Foto: Anders Tybjerg)
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Aktivitetskalender 200 l
Begivenhed

Dato
3. november

Bytte tøj-dag kJ. 16

4. nowmber

Kajak-vedligeholdelsesdag

9. november

Fredagsbar

16.-18. november

Motionsweekendtur til Stronhult (Skåne)

23. november

General forsamling

25. november

Vedligeholdelseskursus v/Jørgen Andersen

2. december

Skøjteløb kl. 14

8. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
•

Der skal opsættes nødudgangsskilte, nødbelysning m.v. i og omkring festsalen, således at lokalet kan godkendes af brandmyndighederne til mere end 150 deltagere.

•

I forbindelse med etablering af nye toiletter på 1. sal etableres toilet og bad på 2. sal til gavn for
vore lejere af værelserne. Lejerne far dog som følge heraf en lejeforhøjelse.

•

Der er nu også en kandidat til posten som motionsrochef, idet Peter HatlO stiller op.

•

Det er lykkedes i højere grad end sidste år at holde på medlemmerne, idet medlemstallet ved
indgangen til 3. kvartal er svagt stigende i forhold til samme tidspunkt sidste år, dvs . godt 1000
medlemmer.

P

å grund af en overvældende mængde stof til dette nummer - herunder bestyrelsesmedlemmernes beretninger for året - har det været nødvendigt at udskyde et par indlæg, bl.a. en
beretning om sommerens langtur til Hardangerfjorden i Norge. Disse artikler samt forhåbentlig bl.a. også en beretning fra kaninlangturen vil blive bragt i decembernummeret.

Som vore læsere nok har bemærket, nåede I O-års bogen ikke ud med oktobernummeret pga., at
trykkeriet ikke kunne nå at trykke det omfattende værk. I stedet følger IO-årsbogen med dette blad
- hvis ikke et eller andet går helt galt. God læselyst!

Red

Generalforsamling i DSR
afholdes fredag d. 23. november kl. 20.00 i DSR
I dagsordenen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. Forslag kan imidlertid
stilles af ethvert stenuneberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage
fØr generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge DSR's love:
J)

Aflæggelse afberetning

2)

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

J)

Valg af formand: Paul Briiniche.olsen genopstiller

4)

Valg af kasserer: Johan Fl)'dendahl genopstiller

5)

Valg af sekretær: Dorthe Bartels genopstiller

6)

Valg af materiel forvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller

7)

Valg afkaproningschef: Rune Gartner genopstiller

8) Valg af instruktionsrochef: Christen Krogh opstiller
9)

Valg afmotionsrochef: Peter HatIo opstiller

JO)

Valg aflangtursrochef: Lene Christensen genopstiller

J J)

Valg afkajakrochef: Christian Lorentzen opstiller

12) Valg
U)

Valg af to revisorer

J4) Valg
15)

afhusforvalter: Mogens Haut genopstiller

af repræsentanter til DFfR

Særlige forslag

16) Evt.

Der er ikke på nuværende tidspunkt kommet forslag til behandling,jf. pkt. 15.
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Bådvedligeholdelseskursus
v/bådbygger Jørgen Andersen
Søndag d. 25. november, kl. 9-15 afholdes bådvedligeholdelseskursus med Jørgen Andersen som
instruktør.
Fokus i kurset ligger på vedligeholdelsen af vore træbåde:
•

Hvordan er træbådene bygget?

•

Hvilke ting skal laves ved en reparation og hvordan laves det?

Jørgen Andersen driver et af Danmarks få tilbageværende iruiggerværfter og er en af landets største
eksperter i denne bådtype. Også du vil derfor kunne få et stort udbytte af dette kursus med hensyn
til at øge din viden om bådenes konstruktion og vedligeholdelse.
Tilmelding til kurset på opslagstavlen.
Med venlig hilsen materieludvalget

Kajakroning på Bagsværd
DSR har nogle få kapkajakker liggende ved Bagsværd sø i TCB (Trænings Center Bagsværd). For
at få dem brugt lidt mere og holde formen ved lige vinteren over, starter vi som noget nyt fællesroning hver søndag kJ. 13.00 for øvede kajakroere med vinterkajakret.
Den fØrste gang bliver søndag d. 14/ 10-01, hvor vi mødes i DSR, da det kan være svært at fi nde.
De efterfølgende gange mødes vi på TCB. Hvis du vil være helt sikker på en båd af en bestemt
type, skal du skrive den ud fra klubben og selv arrangere forsvarlig transport.
Hvis du er i tvivl om reglerne for kajakroning om vinteren. kan du læse mere på vores hjemmeside:
http://www.dsronline.dklaktiviteter/pdflregler kajakroning.pdf
Med venlig hilsen
Kajakudvalget

Fredagsbar
I anledning af, at standeren er strøget for dette års rosæson og instruktionen er vel overstået, afholdes efterårets fØrste fredagsbar

9. nov. 2001 kJ. 23
Alle er velkomne.
The Penguines årgang 2000 og 200 I

Bambi - the ice is stiff!!
Skøjteprinsesser og ishockeyfYre, find tophuen og muffedisen frem, for nu skal der skøjtes. Vinteren nærmer sig, bådene er i hus, og klubben finder på andre udendørsaktiviteter end roning. Og
selvom Wonderful Copenhagen hverken lover sne- eller isgaranti i Kongens København, bliver
der alligevel med sikkerhed mulighed for at vise, hvad man kan på et par skøjter. Der er nemlig
anlagt tre kunstige skøjtebaner i København og på Frederiksberg. Den sidste nye af slagsen er på
Blågårds Plads, og det er målet for vores skøjtetur i år.
Så kom og prøv talenterne af - såvel de kunstneriske som de tekniske, så stilen kommer i top allerede fra sæsonstart. Så slib skøjterne og tag dem med, og hvis du ikke selv er i besiddelse af et par
er der mulighed for at leje et par på stedet.
Vi mødes på skøjtebanen på Blågårds Plads v. skøjteudlejningen som ligger i Kulturhus Blågårdens
forhal

søndag den 2. december kl. 14.00
Når vi er blevet godt rundtossede af alle piruetterne, trækker vi over på en af cafe'erne - fx Floras
Kaffebar - for at indtage lidt gløgg eller en kop varm chokolade og nyde den første ustressede julehygge :0).

Vel mødt
Motionsudvalget
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Københavnskredsen tilbyder svønming
Som et nyt tilbud i vintersæsonen tilbyder DFfR's Københavnskreds svømning
i Hillerødgades svømmehal .

~'O

Svømningen finder sted hver søndag kl. 16- 19.

Der er gratis deltagelse, du skal bare finde badetøjet frem og møde op. Lettere kan det ikke være!

Sidste søndag er 28. april. (Søndage i jule- og påskeferien udgår dog, og tidspunktet kan i enkelte
tilfælde forskydes pga. stævner).

Indbrud i omklædningsrummene
r slutningen af september blev en række skabe i både dame- og herreomklædningsrummet udsat for
indbrud, idet hængelåsene blev klippet op. Heldigvis er der, så vidt det er oplyst, ikke stiålet noget.
Husforvalter Mogens Haut oplyser, at det var skabe med ret spinkle låse, det gik ud over, så det er
nok en god ide at have en ret kraftig lås på sit skab.
På den givne foranledning skal vi i øvrigt igen minde om, at værdigenstande som tegnebog og nøgler altid bør låses inde i skabet
(eller tages med i båden, når du er på vandet) og ikke efterlades i
omklædningsrummet. Desværre hjemsøges klubben ind imellem
af ubudne gæster (for det er forhåbentlig ikke klubmedlemmer,
der stjæler andres ejendom), og man bør ikke gøre det lettere for
disse end højst nødvendigt.
Så lås dine ting inde i skabet, og lås skabet med en god lås!

Red
(Som har prøvet at få stiålet sin tegnebog fra omklædningsrummet. Det er træls, som man siger i Jylland.)

Bytte - tøj - halløj!
Har du set på det samme tøj i alt for lang tid, så er chancen her til at bytte dig frem til en helt ny
garderobe.

Lørdag d. 3. november kl. 16.00.
NB ! Har du tøj du gerne vil bytte denne aften, så ring eller mail for nænnere infonnationer.
(jeanet.w.p@getlnet.Qk, tlf.: 35 26 1644)
Jeanet W Poulsen

Farvel, rosæson!
Selvom standerstrygningen ikke havde fundet sted, så var der alligevel nogle af os, som følte det
var et farvel til rosæsonen, da vi søndag den 7. oktober drog afsted på løvfaldstur på Furesøen.
Da vi ankom til Roklubben Furesø, sad medlem nr. I ude for enden af den meget lange ponton og
slikkede den sidste efterårssol. Det skal måske lige indskydes, at det er en lokal fiskehejre, som
altid holder til ved roklubben.
De mere menneskelige medlemmer var også repræsenteret, og de var meget imødekommende, både hvad angik gode fif om naturen og udlån af deres både mv.
Vejret denne oktober søndag var en god omgang blandet dansk efterårsvejr; først skinnede solen,
og lige da vi gik på søen, øsregnede det. En smule regn forhindrede dog ikke de gæve roere fra
DSR, i alt ca. 25, i en lang tur søen rundt og et smut ind i Vejle Sø.
Her var det, at undertegnedes båd (som lå i spidsen) syntes det var passende med en lille pause i ly
af træerne. Men ak, vores opmærksomhedssignalering var ikke tilstrækkelig (baskende arme og
benspjæt), så samtlige andre både roede ud af Vejle Sø igen! Efter vores helt egen hyggelige lille
pause drog vi afsted igen og fandt de andre siddende uden for sejlklubben i Holte, hvor vi selvfølgelig gjorde dem selskab.
Om moralen er, at vi var bedre til at aflæse de andres signalering, og samtlige andre bare nægtede
at forstå vores signalering - se det melder historien intet om!
Sikkert er det dog, at det var en rigtig god og smuk tur med andre naturoplevelser end vores eget
rofarvand, og at det var superhyggeJigt at tilbringe en halvgrå søndag sammen med andre DSRmedlemmer.

Tak til Roklubben Furesø for lån af faciliteter og tilOSR's motionsudvalg for et godt arrangement.
Mvh. Marianne Bentzen (red.)

Nu 100% jul
Efter en epokegørende rejse til universets yderste grænser, hvor Lauget
gentagne gange har gjort, hvad ingen har gjort før, er Styrmandslauget nu
parat til re-entry.
Lauget indbyder derfor til :
SUPERNOVA JULEFROKOST

Time af re-entry: Spaceflight 20011208 går ind i atmosfæren ved DSR den 8.
december 2001 kl. 1900
Menu:

Vares stort forberedte gallare-entrymenu på tube er desværre
blevet spist af en Xenomorf. Derfor overlader vi kødgryderne og grøntsagsknivene til vores kyndige passagerer.
Mission Briefing: se

komm~nde

opslag i Cape Slyngelstue, hvor også boardingpas kan anskaffes.
Live Long and Prosper!

Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsferien (23-27 maj):
Derme langtur er en af de traditionsrige langture. Det er lidt af en luksus langtur, hvor vi overnatter

i roklubber, og aftensmaden indtages på diverse restauranter. Samtidig er der rig mulighed for at se
en masse smukke gamle sejlskibe på fjorden, da der atholdes træskibsregatta om lørdagen.
Turen startede i den danske roklub i Flensborg. Vi var 14 deltagere og havde lånt tre toere og en
firer af roklubben. Om fredagen roede vi til Gråsten roklub, og undervejs tog de dristigste af os
årets første dukkert. Hvis vejret tillader det, kan man i stedet ro den noget længere tur til Sønderborg. Lørdagen roede vi til Okseøerne og passerede undervejs mellem de flotte sejlskibe.

Pinsetur (1-4 juni):
Denne tur er traditionelt årets største. I alt deltog 18 roere og 3 kajakroere. I år gik turen til Karrebæksminde Fjord. Vi startede med at overnatte fredag aften i Næstved roklubs hus, som faktisk er
DSR's gamle klubhus. Vi roede sydpå på Karrebæksminde fjord, spiste frokost i Karrebæksminde
og videre til Svinø, hvor vi overnattede i Næstved roklubs lille sommerhus og i telte. Dagen efter
blæste vi inde, og derfor var der god tid til fødselsdagsbrunch for en af deltagerne. Dagen efter roede vi samme tur tilbage, hvor vi spiste frokost foran Gavnø slot. Normalt er der en strækning på
1000 m til og fra Svinø, hvor man ikke kan ro, men det ku' vi pga. vind- og vejrforholdene. Der
blev dog roet forsigtigt, så årerne ikke ramte bunden.

Sommerlangtur til Hardangerfjorden i Norge (14-22 juli):
I uge 29 drog 18 roere afsted på en ugetur til Hardangerfjorden i Norge. Turen blev afviklet med
egne både og transport derop i to lejede minibusser. Roningen blev koncentreret om den indre del
af fjorden, og vi overnattede i telte i Eikhamrane, Kinsarvik, Eidfjord, Lothe og Sundal. I Jondal
boede vi i et bådehus, og havde en overliggerdag, som af de fleste blev brugt til en guidet gIetchervandring på Folgefonni gletcheren. En noget anden udfordring end den daglige roning, da alle roere iførtes hjelm, isøkse og stigjern og i reb fulgte med guiden rundt i gletchersprækkerne. På de 5
rodage blev der i snit roet 30 km/dag, hvilket gav tid nok til at kokkerere god mad hver aften.
Sommerlangtur til Mors (11-19 august):
I uge 33 rejste 12 roere af sted for at ro Mors rundt. Turen foregik i både lånt i
Skive og Thisted roklubber, og overnatning foregik både i roklubber og i telt på natur- og campingpladser. Limfjorden byder på smuk, varieret natur og utrolig mange dyreoplevelser som feks.
mange sæler og et rigt fugleliv. I alt blev der på de 7 dage roet 170 km.

Kaninlangtur 2001 (7-9 september):
Stik mod traditionen gik kaninlangturen i år sydpå, nærmere bestemt med Ishøj som det sydligste
mål. Der var 18 deltagere på turen, fordelt på fem både og et landhold. For en gangs skyld var der
flest kaniner med på kan in Iangturen, hele II stk. (eller nærmere 12, hvis vi regner baby Selma
med!). Fredag roede vi fra DSR til ARK og derefter lørdag gennem slusen til Hvidovre, hvor bagagen blev læsset af i Hvidovre Kajakklub, som havde fme faciliteter. Lørdag eftermiddag tog vi et
smut til Ishøj Roklub, der ligger i nærheden af Arken, hvor vi spiste den medbragte frokost i deres
flotte lokaler med selvlysende årer på væggene! Herefter vendte vi tilbage til Hvidovre og overnattede, og søndag gik turen hjem via slusen igen til DSR. Det var alt i alt en rigtig god tur, da det var
spændende at se noget nyt, bl.a. Avedøreværkel og Brøndby Strand. Derfor anbefales det, at turene
oftere går sydpå og ikke som vanligt nordpå.
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Til brugere af ergometerrummet
For at komme eventuelle uoverensstemmelser og sure miner i forkøbet. vil jeg gerne her gøre rede
tor kaproernes brug af ergorneterrummet og vægttræningsfaciliteterne:
Klubbens almindelige drift finansieres hovedsageligt afkontingentindtægter og tilskud fra kommunen. Ud over disse indtægter finansieres alle udgifter til kaproning af Rees Legat, der har til fonnål
at sikre, at: "der i Danske Studenters Roklub kan udøves kaproning på fremragende vis". En af
forudsætningerne tor kaproernes gode resultater er, at de har mulighed for at træne effektivt i de
mørke vintennåneder, hvor det til hverdag ikke er muligt at træne på vandet. En stor del af træn ingen foregår således i vinterens løb i træningslokalet, hvor brug af roergometre, robassin, vægtudstyr og kondicykler med mere indgår.
Den gennnemgribende ombygning samt renovering af trænings lokalet for 3 år siden samt lokalets
faciliteter er betalt af Rees Legat til brug for kaproerne. Kaproerne har derfor fortrinsret til at benytte faciliteterne. Ergometre samt vægtudstyr vil således til hverdag være reserveret kaproerne i
tidsrummet fra kJ. 16.30 til 21.00, weekender fra kl. 9.00 til 12.00. Der vil i træningslokalet hænge
opslag med angivelse at: hvem der har det enkelte ergometer hvornår. Kommer en kaproer over ti
minutter for sent til sin reservation, bortfalder reservationen, og ergometret kan frit benyttes. Det er
i bestyrelsen besluttet at M+ råder over rummet mandag og torsdag i den erfaringsmæssigt mest
attraktive tid fra 18-20, hvorfor der disse dage naturligvis vil være mest run på faciliteterne. De
øvrige dage vil der oftest være ledige pladser efter kl. 19.00.
Det kan måske undre nogen, at der sidder en del elitekaproere fra andre klubber i DSR's ergometre.
Dette hænger sammen med at centerroerne kommer fra forskellige klubber, men naturligvis træner
sammen. Det tilstræbes, at det antal pladser, vi har til roere udefra, modsvares af det antal pladser,
vi har til vores roere ude i byen. Uden for de ovenfor anførte træningstider har alle klubbens medlemmer lige ret til at benytte faciliteterne. Der henstilles dog til, at man tager hensyn til hinanden.

Med venlig hilsen
Rune Gartner
Kaproningschej

"

Forslag til ændring af Danske Studenters Roklubs
love
I oktobemummeret af medlemsbladet var forslagene til ændring af klubbens love gennemgået. En
af klubbens skarpe jurister har efterfølgende peget på en uklarhed i § 6 vedrørende oprunding af
kontingentet. Derfor foreslås nedenstående udformning af 6 så det er klart, at det er det kvartalsvise kontingent, der oprundes til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.
§6. Kontingent.

Kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling og vedtages med simpelt flertal.
Bestyrelsen 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 fustsætte et administrationsgebyr,
der opkræves ved for sen indbetaling af kontingent.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år, betaler
1/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer, der er fyldt 20 år men ikke 25,
betaler 2/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer under ) 8 år, der har en fur, mor
eUer værge, der er aktivt medlem afklubben, betaler ikke kontingent.
Efter uafbrudt medlemsskab i de sidste IO kalenderår kan kontingentet, hvis dette ønskes, nedsættes til 2/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer
efter uafbrudt medlemskab i 3 hele kalenderår, når
de som kontingent betaler 7 gange det gældende
ordinære årskontingent en gang for aJle.
Minimumskontingentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent. Passivt kontin-

gent betales fra og med det år, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Kontingenter opkræves kvartalsvis og oprundes til
nærmeste med 5 kr. delelige beløb.
Bestyrelsen kan i særlige tillieide bevilge hel eUer
delvis fritagelse for kontingent.

Danske
Studrenters
Roklub

De enkelte forslag til lovændringer vil, som nævnt i oktobemummeret, blive frennsat paragraf for
paragraf Forslaget til ændring af § l vil dog blive delt i to, idet forslaget om, hvor klubben er
hjemmehørende, ikke har sammenhæng med anvendelsen af klubbens undertitel.

Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretninger for sæsonen 2000/2001
Hermed følger bestyrelsesmedlemmernes beretninger for det forgangne år, således at disse er offentliggjort forud for generalforsamlingen.

Fonnandens beretning 2000/2001
Sæsonen 2000/200 l blev en rigtig aktiv sæson i Danske Studenters Roklub. Aktivitetsniveauet har
været højt både, hvad angår motionsaktiviteterne og hvad angår de sociale arrangementer i huset og
på vandet. På kapronings fronten har klubben høstet mange medaljer og meterskaber. Og det er jo
dejligt at være ny formand for en klub i succes og fremgang.
Medlemstallet er stigende, vi er nu omkring 1100 medlemmer, men mere glædeligt er de~ at antallet af udmeldelser er faldende. De nye medlemmer hænger bedre ved. Og det er glædeligt., for DSR
lider som alle andre roklubber af stor gelUlemstrømning. Der er flere forklaringer på den større stabilitet i medlemsskaren. For det første har vi et velfungerende motionsudvalg, der med støtte fra
aktive medlemmer har skabt et imponerende udbud af aktivitetstilbud sommeren over.
For det andet har vi i bestyrelsen fokuseret på netop en øget indsats for at fastholde kaninerne i
klubben. Der er herigennem kommet større fokus på at hjælpe kaninerne over den svære fase, fra
man har været kanin, til man med en nyerhvervet roret skal stille sig op den første tirsdag eller
torsdag for at komme ud at ro. Instruktørerne har også i år endnu en gang leveret en stor indsats.
Det er endelig næppe uden betydning, at det pekuniære middel er taget i anvendelse; det er indført,
at det første kontingent skal være betalt inden instruktion påbegyndes, og det har nok fået en del,
som var meget usikre på, om de ville ro, til at holde sig væk.
Vi har også i bestyrelsen fokuseret på at forbedre tilbuddene over for de "gamle" medlemmer. Vi
har talt om 45+, som er tilbud til de lidt ældre medlemmer, fX i form af en ugentlig rotid, hvor de
stive lemmer kan blive rørt, eller "seniormiddage", hvor de mangeårige medlemmer kan mødes
over en middag og en snak om de rpange oplevelser som roer.
I den anden ende af skalaen har vi talt om 0+; tilbud til de efterhånden mange medlemmer, der
skaber familieforøgelse med medfølgende problemer med at få tid til at ro og ungerne passet mens
man ror, løbetræner etc. Her har det været tanken, at der var en fast ugentlig dag, hvor børneforældrene i fællesskab lavede en pasningsordning, så der blev en chance for en time eller to på vandet.
Som med alle andre aktiviteter i klubben bliver disse initiativer dog kun til noget, hvis der er medlemmer, som vil sætte tid og kræfter af til at få dem op at stå.
De mange tiltag og ideer er et af resultaterne af bestyrelsens årlige Strategidag, hvor vi river en lørdag ud af kalenderen og drøfter DSR's strategi. Et tilbagevendende tema på strategi dagene er klubbens økonomi. Sidste års kontingentforhøjelse gaven saltvandsindsprøjtning, der sammen med
tilbageholdenhed har det givet sig udslag i et pænt regnskab for 2000/200 r. Det ændrer imidlertid
ikke ved, at økonomien fortsat er stram. Mange af klubbens udgifter er faste udgifter, og klubben
Iider under, at mange aktiviteter, som i små klubber klares af medlemmerne, i DSR må ske ved
betaling til håndværkere, rengøringspersonale mv. DSR er ikke, som mange tror, en rig klub. Vi
ser derfor bl.a. på muligheden afsponsorstøtte, annoncer i bladet, udlejning aflokalerne i dagtimerneetc.
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Vi er dog i den gunstige situation, at vores kaproere i stort omfang støttes af Ree's Legat, som også
støtter andre aktiviteter i huset. Ombygningen aftoiletteme på l. sal støttes således af Ree's Legat
og Krista&Viggo Petersens Fond.
De enkelte udvalg har skrevet deres egne beretninger, ogjeg vil derfor ikke gå i detaljer, men kun
komme med et par enkelte personlige kommentarer.
Kaproerne har høstet megen hæder i 200 I. Ved VM i Luzern i august fik Danmark 13 medaljer,
sølv til "Sølvfrreren" (med 2 fra DSR) og bronze til herre 8'eren, hvor der også er 2 DSR'ere med.
Men også glædeligt, at en tredjedel af de danske deltagere kom fra DSR. Det så man også ved DM
i Maribo i september, hvor DSR løb med halvdelen af DM-titlerne og forbundsmesterskaberne.
Jeg vi gerne fremhæve et særligt positivt træk ved kaproningssæsonen. For mig er det vigtigt at
sikre bindeleddet mellem motionsroningen, der udgår fra Svanemøllehavnen, og kaproningen på
Bagsværd. De to roformer kan ikke undvære hinanden. De danske kaproernes flotte resultater gennem tiderne er en af årsagerne til, at der er 15.000 roere i de danske roklubber, og de samme
15.000 roere skaber basis for, at kaproningen kan fa rimelige forhold. Motion+ er af bindeleddene.
Det var derfor meget glædeligt at opleve, at to af deltagerne ved VM oprindelig startede som motionsroere. Karen Jensen startede som kageroer og blev via Motion+ "rigtig" kaproer, og Kirsten
Jeppesen kom tilos udefra og startede som +-roer.
Et vigtigt omdrejningspunkt i klubben er køkkenet og muligheden for at fa et måltid og hygge sig
med rovennerne efter roningen. Desværre har køkkenet ikke været så stabilt i år bl.a på grund af
Jyttes sygdom. Køkkenudvalget har imidlertid gjort en stor indsats og bl.a. lavet en tilfredshedsundersøgeise. Der er behov for at forbedre madens kvalitet og skabe mere variation i udbuddet, og vi
håber, at resultaterne af indsatsen snart vil kunne ses.

I løbet af de sidste par år har vi faet nogle meget velfungerende udvalg. Udvalgsmedlemmerne gør
en stor indsats for at skabe og koordinere aktiviteterne i huset, og så har de det endda sjovt samtidigt. Hvis du ikke allerede er med i et af udvalgene, så meld dig under fanerne. Det er også en god
vej at komme ind i klublivet på, hvis du er kanin fra i år.
Paul Briiniche-Olsen

Beretning fra motionsudvalget 2001
Vintersæsonen bød på forskellige arrangementer fra motionsudvalget. Vi startede med en kombineret
film- og baraften. Festsalen var fYldt med medlemmer, som med masser af popcorn oplevede den
kærlige og rørende italienske film, Postbudet. Herefter blev baren åbnet, og flere dukkede op til en
hyggelig fredagsbar.
Det lykkedes også at overtale vores alle tiders bedste rotræner, Bent Jensen, og et af hans "produkter",
Thomas Poulsen, til at stille op til en foredragsaften i klubben. Det skulle vise sig at give pote, idet
over 50 roere med vidt forskellig roerfaring havde fundet vej til klubben en halvsur onsdag i februar.
Bent og Thomas underholdt ved fælles pingpong og besvarelse af spørgsmål fra deltagerne på en både
seriøs, men også humoristisk måde over temaet "Hvordan bliver man en vinder?" En rigtig vinderpræstation, som blev vel modtaget blandt de fremmødte.
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I samarbejde med langtursudvalget arrangerede motionsudvalget førstehjælpskursus specielt for roere.
Det skete i starten af sæsonen (april måned) over en lørdag med pæn tilslutning. Kurset blev afviklet
af en Falck-redder, som fik megen ros for sin praktiske og ligetil afvikling af kurset.
Sommeren har været præget af de traditionelle motionsarrangementer. Løvspringsturen blev i år
kombineret med kredsturen til Struckmannparken. Deltagelsen var pæn - vejret ligeså. Der var deltagelse i diverse konkWTencer, hvor DSR levede op til mottoet: det gælder ikke om at vinde, men om at
være med. Det ændrede dog ikke ved, at deltagerne fik en god tur ud af det, hvor medbragte madpakker, godteposer, kaffe og kage gjorde lykke undervejs.
Måneskinsturene ved fuldmåne fredagaftener i løbet af sommeren har som sidste år været en meget
stor succes. Opbakning bag dette års måneskinsture har endda været endnu større: ikke færre end 220
roere har været på vandet fordelt over de 4 arrangementer! Som noget nyt blevet par af arrangementerne kombineret med et par rimelig velbesøgte langtursfredagsbarer, hvor bål og tændt grill mødte de
hjemvendte - den helt rigtige og hyggelige langtursstemning var tilstede. Glæde såvel som anerkendelse har være kendetegnende for tilbagemeldingerne.
Sartkt Hans faldt i år på en lørdag, hvor vejret var ganske rart og behageligt. Dette var utvivlsomt en af
forklaringerne på, at vi med over 110 deltagere havde mere end udsolgt. Derudover havde 30 medlemmer valgt at opleve Skt. Hans fra vandsiden, idet de med velforsynede madkurve tog en tur langs
kysten nordpå. De, som var blevet på land, nød helstegt pattegris (en velvoksen tyr af slagsen må man
sige) og salatbord ad libitum. Ved 22-tiden blev bålet tændt, hvorefter vort mangeårige klubmedlem
Bjanne Engell gav heksen nogle velmente ord med på vejen til Bloksbjerg. Midsommervisen blev
sunget på plænen, og små grupper sang lystigt videre ud i natten. En for aJle hyggelig aften, hvor de
dansende sluttede af med "Dans på Tværs" hos KVIK.
Anden søndag i august havde vi programlagt en slusetur. Turen gik gennem Københavns Havn og
slusen til Hvidovre Roklub, hvor der var sen frokostpause. Om det var på grund af den friske vind
fra Sø vides ikke, men afi alt mere end 35 tilmeldte, mødte kun 1/3 frem. Vejret var faktisk ikke så
slemt som frygtet, så det blev en rigtig god og hyggelig tur til et afyderområdeme i vort rofarvand.
Tilsvarende havde vi anden søndag i september en rotur gennem Københavns Kanaler. Efter en våd
uge viste vejret sig fra sin absolut allerbedste side: solskin hele vejen og næsten fladt rovand . Godt 20
roere og en ertkel kajakroer havde en rigtig fin tur, hvor folk i pausen solede sig ved Chr.Havns
Kanaler.
Også i år lykkedes det at holde rovagtsordningen kørende. Formålet har primært været at sikre den
bedst mulige integration afnye medlemmer, så de rar mulighed for at komme på vandet med de mere
erfåme roere. Der har været rovagter tirsdag og torsdagaften samt søndagefterrniddag. Derudover har
der været mødetidspurtkt fredag uden rovagt. Tirsdage og torsdage har også i denne sæson været
ganske udfordrende at håndtere under hensyntagen til disponible styrmænd og disponibelt materiel.
Utvivlsomt også fordi vejret har været langt over gennemsnittet i år og tiltrukket mange disse dage.
Det er vores oplevelse og erfaring, at ordningen i det store og hele har fungeret ganske tilfredsstillende, selvom det ikke altid er lykkes at fa alle på vandet. Tak til årets deltagere i rovagtsordningen!
Alt i alt et meget fint år med en god blanding og variation af aktiviteter, oplevelser og socialt samvær
- tilslutningen og ikke mindst tilbagemeldinger fra deltagerne bekræfter dette!

Steen Knudsen
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Instruktionen 2001
Op til årets instruktionssæson blev der lavet en ændring i instruktionen, der fik stor betydning for
instruktionen i 200 l. Hvor man som kanin indtil i år har haft to gratis ture på vandet, besluttede vi
i år at indfØre, at kaninerne skulle have betalt, når de kom til instruktion fØrste gang. Grunden til
ændringen er, at når der ofte er mangel på instruktører, er det frustrerende at se, at man bruger tid
og kræfter på ca. 80 kaniner, der kun kommer en eIJer to gange for så at hoppe fra, fØr de melder
sig ind. Der var lidt bekymring for, om mulige nye medlemmer ville reagere negativt på tiltaget,
men i al almindelighed far man ikke noget uden at have betalt for det, så vi var villige til at løbe
risikoen.
Nu hvor instruktionssæsonen er færdig, kan vi så gøre status, og konklusionen er, at vi har opnået
de ting, vi ville, samtidig med at der er kommet nogle primært positive effekter, som vi ikke havde
regnet med.
i 200 I er 241 kaniner startet på instruktion, hvilket er betydeligt færre end sidste år, hvor over 300
kaniner startede. Til gengæld har ca. 160 kaniner fAet roret, hvilket er lidt færre end sidste år, men
en større andel. Samtidig har vi oplevet en lidt ændret holdning til roningen. Det ser ud til at kaninerne i år har sagt, at når vi nu har betalt for at ro, så skal vi også have noget ud af vores kontingent. Det medfØrte, at vi har haft et stort pres i forårsmånederne med op til 60-70 kaniner på vandet, mens der har været rigelig kapacitet fra Skt. Hans og fremover med typisk under 20 kaniner pr.
instruktionsaften.

Og det har ellers ikke megen sammenhæng med vejret, eftersom det gode vejr fØrst begyndte efter
Skt. Hans!
I år har 55 instruktører været involveret i instruktionen. I perioder med spidsbelastning har det været tydeligt at mærke, dels at der har været ca. 15 færre aktive instruktører end sidste år, og dels at
mange af de instruktører, der er blevet uddannet de sidste par år, har været meget aktive inden for
8-GP eller Motion+. Det er derfor væsentligt, at også roere, som ikke deltager i Motion+ eller anden kaproning, melder sig under fanerne som instruktører, hvis indtaget af kaniner på ca. 250 om
året skal kunne holdes. Specielt ville det være herligt, hvis klubbens kvindelige medlemmer ville
være lige så talstærkt repræsenteret på instruktørkurserne, som de er som kaniner til instruktionen.
K vinderne udgør under en tredjedel af de instruktører, DSR har fAet uddannet de sidste fire år,
mens de udgør over halvdelen af kaninerne
Siden marts er der holdt fire teoretiske styrmandskurser og på nuværende tidspunkt er fem, snart
seks stynnandshold færdige med praktikken. Med lidt held - og gunstigt vejr - når endnu et hold at
blive færdige inden standerstrygning.
Stynnandsinstruktionen startede ud med en mindre krise, da en del af de hidtidige stynnandsinstruktører har trukket sig lidt tilbage. Derfor har Pia rekrutteret fire nye instruktører, som alle har
fAet deres debut. Da vi så havde instruktørerne på plads, og fik afholdt de teoretiske kurser, viste
det sig, at interessen for at blive stynnand har været begrænset. Kurserne har ofte kun været halvfulde, og det har sjældent været muligt at danne mere end et hold af stynnandsaspiranter.
Det kan undre lidt, at interessen ikke er større, når der ofte er roere, som står tilbage på rodage,
fordi der ikke er stynnænd nok.
Første weekend i september afholdtes, som traditionen foreskriver, årets kanindåb, hvor ca. 70 ka16

niner blev døbt. Som sidste år var det Odin, hans hird og skjoldmøer, der efter overenskomst med
Neptun, som var optaget andet steds, forestod dåben, med alt hvad dertil hører. Igen i år var vi
ualmindeligt heldige med vejret, mens kaninerne virkede lidt kuede og mindre stemt for oprør, end
det tidligere er set. I år stod instruktionsudvalget ikke for dåbsfesten, men 'J...'UJl' for de forudgående
aktiviteter, hvilket nedsatte arbejdspresset omkring dåben betydeligt, så de involverede ikke allerede ved middagen var fuldstændig kørt ned. Alligevel skal der lyde en stor tak til de 15 personer, der
har haft ansvaret for planlægningen og udførslen af dåben.
For 4'h år siden var der en gruppe, der syntes, at kanindåben i 1997 ikke respekterede de kaniner,
der blev døbt det år (det kan årets kaniner måske nikke genkendende til?), og derfor planlagde en
dåb med mere fokus på kaninerne end på tilskuerne. Seks personer har siden stået for størstedelen
af opgaverne i forbindelse med de sidste fire års kanindåbe. Disse seks personer er Benedicte
Brohm, Michael Remod, Niels Gorm Jørgensen, Theresa Holm, Thomas Krumholt og undertegnede. Specielt Benedicte og Thomas har ved afholdelsen af dåbene ydet et enormt stykke arbejde,
som de skal have stor tak for. Næste år bliver det anderledes, for nu synes vi, at vi har ydet vores
mbt. videreførelsen af kanindåbstraditionen i DSR.

Morten Runge Poulsen

Langtursudvalgets beretning 2001
2001 har været endnu et aktivt år for langtursroerne. Først og fremmest med mange organiserede
langture men også med vore andre arrangementer såsom bådvedligehold, dykkertur, langturs fredagsbar, langtursstyrmandsuddannelse, vedligehold af langtursrum og -materiel osv.
Årets planlagte langture blev præsenteret på et informationsmøde i DSR i slutningen af marts, hvor
ca. 60 DSR medlemmer mødte op, heraf mange nye langtursroere. I alt har langtursudvalget arrangeret syv langture i sæsonen med 106 deltagere (heraf nogle gengangere). Generelt har turene ikke
været overtegnet, men tilmeldingen har passet med turstørrelsen. Derudover har adskillige langture
været arrangeret privat, og enkelte DSR medlemmer har også deltaget i DFtR's ture.

Påsketur til Berlin (12-16 april):
Med kort varsel besluttede vi at udforske en gammel tradition, nemlig en tur til roklubben Hevella i
Berlin i påsken. Vi tog Il deltagere af sted med billig bus. Via formanden for foreningen "Die
Danemarkfahrer", Bodo Nepaschinck, fik vi mulighed for husly og lån af både i Hevella. Desværre
viste vejret sig fra den vinterlige side med temperaturer omkring frysepunktet og sne, så det blev
kun til et par enkelte ture på vandet. Til gengæld blev der så mere tid til at se på Berlins mange
seværdigheder og barer. Da Berlin med sine mange søer og tlooer er -meget vel egnet til roning, kan
en lignende tur forhåbentlig senere arrangeres på et vejrmæssigt mere gunstigt tidspunkt.
Storbededagstur til Silkeborgsøerne (10-13 maj):
Il friske DSR-roere tog i Bededagsferien på 3-dages langtur på Silkeborgsøerne. Turen gik fra
Skanderborg til Ry, derefter Svejbæk, Himmelbjerget og retur igen. Solen strålede fra en skyfii
himmel, og landskabet bød på dansk forårsidyl, når den er bedst. Overnatriingen forgik i Skanderborg roklub, og den ene aften besøgtes et lokalt værtshus, hvor vi så det internationale melodi
grandprix fra Parken. Nationalfølelsen var stor, så alt i alt en mindeværdig tur.
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Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsferien (23-27 maj):
Derme langtur er en af de traditionsrige langture. Det er lidt af en luksus langtur, hvor vi overnatter

i roklubber, og aftensmaden indtages på diverse restauranter. Samtidig er der rig mulighed for at se
en masse smukke gamle sejlskibe på fjorden, da der atholdes træskibsregatta om lørdagen.
Turen startede i den danske roklub i Flensborg. Vi var 14 deltagere og havde lånt tre toere og en
firer af roklubben. Om fredagen roede vi til Gråsten roklub, og undervejs tog de dristigste af os
årets første dukkert. Hvis vejret tillader det, kan man i stedet ro den noget længere tur til Sønderborg. Lørdagen roede vi til Okseøerne og passerede undervejs mellem de flotte sejlskibe.

Pinsetur (1-4 juni):
Denne tur er traditionelt årets største. I alt deltog 18 roere og 3 kajakroere. I år gik turen til Karrebæksminde Fjord. Vi startede med at overnatte fredag aften i Næstved roklubs hus, som faktisk er
DSR's gamle klubhus. Vi roede sydpå på Karrebæksminde fjord, spiste frokost i Karrebæksminde
og videre til Svinø, hvor vi overnattede i Næstved roklubs lille sommerhus og i telte. Dagen efter
blæste vi inde, og derfor var der god tid til fødselsdagsbrunch for en af deltagerne. Dagen efter roede vi samme tur tilbage, hvor vi spiste frokost foran Gavnø slot. Normalt er der en strækning på
1000 m til og fra Svinø, hvor man ikke kan ro, men det ku' vi pga. vind- og vejrforholdene. Der
blev dog roet forsigtigt, så årerne ikke ramte bunden.

Sommerlangtur til Hardangerfjorden i Norge (14-22 juli):
I uge 29 drog 18 roere afsted på en ugetur til Hardangerfjorden i Norge. Turen blev afviklet med
egne både og transport derop i to lejede minibusser. Roningen blev koncentreret om den indre del
af fjorden, og vi overnattede i telte i Eikhamrane, Kinsarvik, Eidfjord, Lothe og Sundal. I Jondal
boede vi i et bådehus, og havde en overliggerdag, som af de fleste blev brugt til en guidet gIetchervandring på Folgefonni gletcheren. En noget anden udfordring end den daglige roning, da alle roere iførtes hjelm, isøkse og stigjern og i reb fulgte med guiden rundt i gletchersprækkerne. På de 5
rodage blev der i snit roet 30 km/dag, hvilket gav tid nok til at kokkerere god mad hver aften.
Sommerlangtur til Mors (11-19 august):
I uge 33 rejste 12 roere af sted for at ro Mors rundt. Turen foregik i både lånt i
Skive og Thisted roklubber, og overnatning foregik både i roklubber og i telt på natur- og campingpladser. Limfjorden byder på smuk, varieret natur og utrolig mange dyreoplevelser som feks.
mange sæler og et rigt fugleliv. I alt blev der på de 7 dage roet 170 km.

Kaninlangtur 2001 (7-9 september):
Stik mod traditionen gik kaninlangturen i år sydpå, nærmere bestemt med Ishøj som det sydligste
mål. Der var 18 deltagere på turen, fordelt på fem både og et landhold. For en gangs skyld var der
flest kaniner med på kan in Iangturen, hele II stk. (eller nærmere 12, hvis vi regner baby Selma
med!). Fredag roede vi fra DSR til ARK og derefter lørdag gennem slusen til Hvidovre, hvor bagagen blev læsset af i Hvidovre Kajakklub, som havde fme faciliteter. Lørdag eftermiddag tog vi et
smut til Ishøj Roklub, der ligger i nærheden af Arken, hvor vi spiste den medbragte frokost i deres
flotte lokaler med selvlysende årer på væggene! Herefter vendte vi tilbage til Hvidovre og overnattede, og søndag gik turen hjem via slusen igen til DSR. Det var alt i alt en rigtig god tur, da det var
spændende at se noget nyt, bl.a. Avedøreværkel og Brøndby Strand. Derfor anbefales det, at turene
oftere går sydpå og ikke som vanligt nordpå.
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Laogtursfredagsbarer:
Som noget nyt hjalp Langtursudvalget i år Motionsudvalget med fortæringen efter Måneskinsturene. Der blev arrangeret bål, grillpølser og de traditionelle tur-"ølvere", der følger efter en dags
langtur, og mange deltog i de hyggelige bål aftener.
Kommende langtursstyrmænd:
For at blive langtursstyrmand skal man have gennemfØrt et langtursstyrmandskursus, have langturserfaring og -kundskab, have arrangeret en langtur og have gennemført en entringsøvelse.
I år har i alt ni DSR medlemmer været på langtursstynnandskursus, heraf en del langdistancekaproere. I alt 15 DSR medlemmer har gennemført en entringsøvelse fordelt på 3 dage.
Dags dato er langtursstyrmandsretten kun bevilget til et medlem i 2001, men flere medlenuner forventes at ansøge.

Lene Chrislensen

Årsberetning for motion+ 2001
Motion+ har i år været en stor succes. Det meste afsommeren har der været omkring 20 motion+roere på vandet hver tirsdag og torsdag. Trænerne har som vanligt råbt og dirigeret fra motorbåden,
og roerne har pisket vandende hvide med deres årer. Motion + omfatter de folk, der er interesseret i
at træne til og stille op i langdistancekaproning. Det vil sige IO km eller 25 km løb i inrigger. Til de
fem løb i DM-serien, der ligger rundt om i landet, var DSR ofte repræsenteret med 6 eller flere
hold. Nye som gamle motion +'ere stillede op og klarede sig flot. Det lykkedes endda igen i år at
erobre DM-titlen i darneklassen foran KVIK, mens en ny herrebåd kæmpede sig til en flot samlet
3.plads i klassementet efter de erfarne hold fra KVIK og Hellerup.
Til trods for det ekstremt dårlige vejr vi har oplevet til næsten samtlige langdistanceløb i år klarede
alle både sig flot, og der herskede en god stemning hver gang vi var til kaproning. Det er i det hele
taget godt at se, at mange langdistanceroere lægger et stort stykke arbejde i klubben ved siden af
træningen. De fleste af roerne er med i udvalg, står i baren eller er instruktører, hvilket er med til at
give vores instruktørstab et højere erfaringsgrundlag inden for rotræning og en større roteknisk viden.
Ud over de flotte resultater ved kaproningerne har vi været glade for at se så mange nye motion
+'ere, der har villet prøve at give træningen en chance og trænet seriøst tilløbene. Man hører nogle
gange, at motion + er lukket land for nye folk, og det er lidt trist, for det passer ikke. Lier er altid
plads til dem, der har lyst til at ro stærkt, komme til træning og ro mere end 3 gange om ugen. Men
som med så mange andre tilbud i vores klub, gælder det, at man far, hvad man putter i det. Derfor
ser vi gerne nye roere (racerkanjner eller folk, der har roet minimum et år) komme og være med, så
vi kan blive ved med at klare os godt på robanerne her i landet.
Sidst med ikke mindst skal nævnes Teknik+, der som bekendt er klubbens tilbud til dem, der bare
har lyst til at blive lidt bedre teknisk uden at skulle træne så meget og stille op tilløb. Det har igen i
år været godt besøgt, og er stadig et tiltag, som bestyrelsen gerne vil holde fast i.
Thomas Krwnholt og Lars Kristensen
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Kajakberetning for 2001
I den forgangne sæson har kajaksektionen gennemført følgende aktiviteter:
For 200 l har vi tilbudt 19 pingviner instruktion ud af de ca, 64, der søgte om kajakinstruktion, Vi
har ikke kunnet tage lige så mange ind som tidligere år grundet fald i antallet af aktive instruktører.
Kajaklnstruktionen blev væsentligt omlagt i år, og der har bl. a, været tilbud om at afprøve de første
kajakfærdigheder i svømmebassin frem for på/i koldt vand
Endvidere startede vi instruktionssæsonen en måned tidligere,

I alt 18 DSR' ere fik kajakret i 200 l. Ventetiden for at komme under kajaklnstruktion er fortsat ca.
1.5-2 år (adgang efter medlernsaneiennitet), Årets pingviner markerede sæsonafslutningen for kajakinstruk1ionen med et friskt initiativ, nemlig at udfordre instruktørerne til en Kajak-polo dyst.
I sæsonen blev der desværre ikke uddannet nye kajakinstruktører grundet manglende tilmeldinger.
For 2002 forventes det igen, at 5-6 personer tilmelder sig instruktørkursus,
Den faste ugentlige fællestræning, Pingyin + om mandagen (for frigivne pingviner) havde Fm tilslutning. Dette tilbud et etableret for at give de nye kajakroere mulighed for at møde andre ligesindede og skabe en naturlig og sikker overgang fra instruktionsforløbet. Kajak + ak1iviteten på Øresund blev i denne sæson ikke gennemført grundet instruktønnangel. Træningen overgik til privat
initiativ på Øresund og Bagsværd.
Også i år blev det til langture rundt i kongeriget bl.a. med langtursudvalget på Pinsetur til NæstvedIKarrebæksrninde, hvor der her var mulighed for at skifte fra robåd til kajak,
Kajak & materiel situationen er fortsat under et vist pres. Der blev i sæsonen anskaffet 2 hurtiggående turbåde og 2 turbåde egnede til langture samt lidt kajaktilbehør. Endvidere tog vi levering af
en topersoners kajak doneret af Tuborgs Grønne Fond,
Der blev afholdt flere materieldage. hvor mange kajakroere mødte frem, Aktiviteten er vigtig, da vi
ønsker at holde liv i en del gamle både, og den danner samtidigt samlingspunkt for klubbens kajakroere,
Grundet materialesituationen opfordres kajakroere til selv at anskaffe privat pagaj og cockpitovertræk.
Flere afkJubbens nyere kajakroere prøvede før første gang at deltage i KajakJøb i år. Ud over den
traditionelle Tour de Gudenå (verdens største k'\iak løb) var Mølleåens Blå Bånd det hel store tilløbsstykke med rekorddeltagelse på 42 roere. Der var specielt kamp om at fa tilgang til de populære K2 (to-mands) kajakker. Vi var heldige at kunne låne flere både fra nabokJubbeme, så alle, der
ønskede det., kunne deltage i løbet. Også Hellerups handicapturnering hver tirsdag i sæsonen, har
ligeledes haft rekord tilslutning med 23 tilmeldte. Kaptræningscenteret ved Bagsværd, hvor vi har
fem kJubbådpladser og to privatbetalte, blev også benyttet flittigt af en mindre skare. Vi forventer,
at udbygge brugen af mulighederne på Bagsværd i næste sæson,
DSR kajakroere har opnået fine medaJjepladseringer ved større kajakmesterskaber i løbet af året.
For den kommende sæson ønsker kajakudvalget specielt at fokusere på flere fællesaktiviteter, så
som fælles dag- og langture, Nye som erfarne kajakroere, der har tid & lyst til at hjælpe med indsats på de forskellige delområder inden for kajakaktiviteter, opfordres til at kontakte kajakrochefen.

Peter Viuf Johansen
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Materiellet 2000/200 l
DSR's værft har leveret en ny båd i år, den 4-åres inrigger Nanna. Nanna blev døbt afvores bådbygger Kim, da Nanna, udover at være navnet på Balders hustru i den nordiske mytologi, også er
navnet på Kims datter.

I november 2000 afholdt vi vedligeholdelseskursus med bådbygger Jørgen Andersen, hvor 12 personer deltog. De fik en rigtig godt indblik i, hvordan en inrigger er bygget op, samt hvordan man
reparerer den. Et lignende kursus bliver afholdt i november i år, hvor der vil være plads til 15 deltagere.

I løbet af vinteren blev flere af vores inriggere klargjort, hvilket kun skete efter en kæmpestor arbejdsindsats fra vores mange bådkapta,iners og medlemmers side. I sommerens løb har der været en
del små og lidt større skader på bådene. De fleste af disse skader blev hurtigt udbedret af v()res ansvarsfulde styrmænd og roere, og derfor har vi det meste af rosæsonen haft de fleste af vores både
ti I rådighed for både kanininst:ru.k1ion og motionsroning, hvilket også har været nødvendigt på de
roaftener, hvor alle har ønsket at komme på vandet. Enkelte både var det nødvendig at fa værftet til
at reparere.
Vi vil med den kommende vintervedligeholdelse satse på at fa flere både klar til standerhejsning.
Men det nås ikke uden medlemmernes arbejdsindsats, så vi håber på at fa en mindst lige så stor
tilslutning til vintervedligeholdelse som sidste år. Vi vil med tiden satse på, at alle både løbende
bliver holdt i en så god stand, at de ikke udvikler sig til større "projekter".

Flemming Borg Jensen

Kaproningschefens beretning for 200 l
År 2000 har alt i alt været et godt år for kaproningen i DSR. Vi har faet ti Igang af en ny gelleration
aflovende kaproere, der sammen med de gamle har skabt flotte resultater internationalt. Med Ouer
Grand Prix projekterne har vi på klubniveau faet skabt et sammenhold og et socialt miljø ikaproningsafdelingen og bidraget væsentligt med flotte nationale resultater samt pustet nyt liv i de hjemlige regattaer.
Sæsonen begyndte fornemt med afslutningen af vinterens Otter Grand Prix ergometertumering.
DSR stillede med tre herrehold. Det blev samlet, som året forinden, til en sikker fursteplads, desuden en 9.-plads og for veteranerne en flot 16.-plads (der var ingen separat veterankJasse).
Mere bemærkelsesværdigt var det, at DSRs kvinder roede sig helt til tops fra start til slut.
Et hold nye kvindelige roere - godt krydret med erfame - satte fra start flere af sommerens allerbedste kaproere til vægs i ergometer. I det samlede resultat lå DSRs kvinder på en fornem andenplads, sølle 1 point fra KVIKs vindere.
Ved DM i indendørs roning blev det for fØrste gang ikke til GULD for DSR's kaproere. Men tlere
kunne dog vende hjem med sølvmedaljer fra Kerteminde.
En lang og hektisk vintersæson var overstået. Forude ventede sommerens mange regattaer.
Flere nye hold så dagens lys, men det var mest på det nationale plan, hvor en større stab afDSRs
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kaproere deltog i de tre runder af Otter Grand Prix plus det løse'
DSRs nye kvindelige roere håbede på at fortsætte, hvor man slap efter vinterens triumfer. Men det
er ganske anderledes at komme på vandet, lære at føre en åre - og fa succes med det samme. Ambitionsniveauet var vidt forskelligt og midt på sæsonen sadlede man helt om. Nogle valgte holdet
fra, enkelte holdt ved, og inden de sidste to Grand Prix-runder blev båden forstærket af kaproere,
der ikke opnåede udtagelse til VM. Holdet klarede sig derfor bedre end ved sæsonstart, og ved DM
blev det til en 3.-plads i dagens mest spændende løb.
Hver gang var pigerne ude mod mere erfarne mandskaber med et år mere på bagen, og derfor var
det ikke overraskende, at DSR rykkede ned i 2. division. Enkelte har alderen og ambitionerne til at
komme videre inden for kaproning og vil prøve lykken til næste år.
På herresiden opnåede DSR fine resultater gennem sommerens Grand Prix-turneringer.
Et tredjedivisionshold, der for en stor del bestod af tidligere og erfarne kaproere, strøg ikke overraskende helt til tops og vandt samlet deres division. Det betyder oprykning til 2. division næste år.
Klubbens l. divisionshold var ude mod stærke hold fra KR og Sorø. I den afgørende finale var
Sorø overlegen. DSR blev en sikker nummer to, mens KR blev degraderet til en 4.-plads af Århus
Roklub.
Vi fik i foråret tilgang af flere stærke kaproere fra andre klubber, og det gav bonus til DM. Men
DSR var i særdeleshed også involveret i medaljerne ved U23-VM og ved Senior-VM.
Martin Nielsen var eneste dansker, der tog medalje ved Nations Cup, og den var af sølv.
Ved senior-VM fik DSR mere sølv. Eskild Ebbesen og Thomas Ebert blev nr. 2 i letvægtsfirer, og
Svend Pedersen samt Morten Skov Hansen tog sølv iletvægtsotter.
DSRs tilflyttere, Jacob Amstrup-Møller og Niels Jørgen Gommesen opnåede en VM-finaleplads i
letvægts-dobbeltfrrer, og det samme gjorde Mads Rasmussen i letvægts- dobbeltsculler.
Ingen af DSRs kvindelige deltagere kom desværre i nærheden af VM-medaljerne i år.
Til gengæld var kvinderne med, da der blev uddelt medaljer ved World Cup-finalen i MUnchen,
hvor Maria Vraa og Christina Rindom scorede bronze i dobbelt-firer. Samme medaljekarat fik Karen Jensen i letvægts dobbelt-firer, Jacob A. Møller og Niels Jørgen Gommesen i sanune båd hos
mændene, mens Morten Skov Hansen vandt bronze iletvægtsotter.
Det blev skarn også til GULD, og det var ikke nogen overraskelse, at fireren med Ebbesen og Ebert
strøg helt til tops.
KJubbens mest ihærdige veteranroer, Jørgen Theil, gjorde det fremragende i denne sæson og med
lidt mere trænerhjælp på vandet, kan det komme til at gå endnu stærkere - ingen tvivl om det.
Men vi oplevede også skuffelser i kaproningsafdelingen.
Rebecca Erichsen blev pludselig sat af kvindernes letvægts-dobbeltfirer og på en måde, der bestemt
ikke var forebi"edlig.
To stærke unge roere, der gennem hele forårssæsonen viste bemærkelsesværdige resultater, blev
overraskende nok ikke udtaget til U23-VM.
Deres resultater og prognosetider var bedre end flere af de andre roere, der blev udtaget, men nej sådan skulle det ikke være. Kaproningsudvalget, formand Paul Brliniche-Olsen samt kasserer: Johan Frydendahl bad om et møde med KU - men fik intet ud af det.
Efter en kort tænkepause fortsatte Christine Windfeld-Rasmussen og Cecilie Askov-Christensen
sæsonen med at hjælpe til med de nye roere på darneotterprojektet. Vi må håbe, at lykken vil til22

smile dem noget mere i den kommende sæson.
Ved DM satte DSR - efter sidste års nedtur - trumf på og vandt fire Danmarksmesterskaber og
hele otte(!) Forbundsmesterskaber. Nogle afsejrene var lettere end andre.
Således så det ud:
Danmarksmesterskaber:
Herre letv. single-sculler: Martin Nielsen
Herre toer uden st.: Thomas Ebert & Morten Skov Hansen
Herre fIrer uden st. letv.: Eskild Ebbesen, Morten Skov Hansen, Jacob A. Møller og Thomas Ebert
Herre firer uden: Morten Tibian, Leo Horsted, Eskild Ebbesen og Sven Petersen
Forbundsmesterskaber:
2+: Rune Gartner, Jack Ekman og cox.: Mathias Elle
4+: Rune Gartner, Jack Ekman, Niels Jørgensen, Claus Frydendahl og cox: Mathias Elle
Inr.2+: Mænd: Thomas Krumholt, Rasmus Fogh-Petersen og Hilde Gudem
Dobbeltsculler,letvægt.: Adrian Tan og Anders Møller
Toer uden st. kvinder: Christine Windfeld-Rasmussen og Cecilie Askov-Christensen
Dobbeltsculler, letvægt: Karen Jensen & Kirsten Jepsen
4+ inrigger: Ditte Balder, Hilde Gudem, Mette Vase, Birgitte østergaard og Waltraut Lissau
2+ inrigger: Louise Hjelmroth, Kristina Andersen og Mette Bjørn Hansen
De står bag . ..
Ikke så mange roere og succeser uden et godt bagland. Først og fremmest takker vi:
- Ree' s Legat. Uden det - ingen kaproning i DSR!
- Johan Frydendahl for et uvurderligt stort arbejde med økonomien omkring kaproningen.
- Paul BrUniche-Olsen for den stor interesse og opbakning.
- Trænerne: Stefanos Volianitis, Anna Helleberg med gemal og Morten Tibian.
Kaproningsudvalget bestod af: KaproningschefRune Gartner, informationschef Mette Bacher
og materielansvarlig Anders Møller.

Klubhuset 2001
I skrivende stund er to renoveringer i gang i klubhuset.
Toiletterne på I. sal har længe trængt til en ansigtsløftning, men nu sker det, og hvis alt går planmæssigt, kan medlemmerne se resultatet til årets generalforsamling. Krista & Viggo Petersens
Fond har givet et tilskud til arbejdet på kr. 50.000, og bestyrelsen for Ree's Legat har bevilliget de
resterende midler til det færdige arbejde.
Kongeværelset har også længe trængt til at blive gjort i stand. Loftet hang i laser, tæppefliserne var
alt andet end kønne, og taget var lettere utæt. Efter oprensning af et indvendigt tagnedløb blev det
rigtig utæt på grund af en gennemtæring. Nu er afløbet udskiftet. Det foretøbigt færdige resultat
kan ses nu. Der mangler nye gardiner, og på længere sigt måske også nogle andre møbler.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har givet kr. 20.000 til istandsættelsen.
Der har været atholdt et antal vedligeholdelsesdage, så vidt muligt en søndag hver måned, hvor
medlemmer har boltret sig med maJerkosten og andet værktøj . I længden er det imidlertid svært at
mobilisere både høvdinge og indianere til disse dage, og det er ikke altid let at fa gjort arbejderne
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færdige. Det er således spændende, hvornår radiatorerne på verandaen bliver malet, og om det lykkes at fa malet resten afloftet på verandaen.
En stadig kilde til kritik er rengøringen. Alle er sikkert enige i, at standarden klUUle være bedre.
Situationen er, at der bliver gjort oftere rent nu end tidligere, og at vi måske far den rengøring, som
vi betaler for. En anden ting er, at mange medierruner er meget sjuskede og absolut ikke bidrager til
at holde rent og ryddeligt. Det er næsten ufatteligt, som det flyder med papir på gulvet i toiletter og
baderum og med glemt tøj i omklædningsrurrunene. På bådpladsen og i bådhallen flyder det med
tomme flasker og andet affald. Spørgsmålet er om, det også ser sådan ud i medlemmernes små
hjem.
Rengøring i træningsrummet er et kapitel for sig. Også her kniber det både sommer og vinter. Om
vinteren sorterer det skiftevis mellem motion+ og kaproerne, og særlig kaproerne er slemme til at
glemme deres tians. Ergometrene er uden tvivl gode til at hvirvle støvet op til gene for sarte slimhinder og lunger.
Mogens Hau!
husforvalter

Resultater fra Mølleåens Blå Bånd
Dette års kajakkonkurrencer på Mølleåen havde stor deltagelse fra DSR. Nedenfor ses nogle af
resultaterne for DSR's kajakroere i de forskellige klasser.

Start fra Vejle Sø
Herre Senior K2

nr. 4

Christian Røen og Tom K

\:05:27

nr. 4

Vahan Ter-Verdanyan og Torben

1:03:43

nr. 6

Aksel Thiele og Lars Kristensen

1:08:35

nr. 3

Birgitte Werborg og LeifWerborg

I: 13:05

nr. 4

Majbritt Jensen og Michael Jørgensen

1:13:39

Herre Senior K I tur 36+ nr. 4

Niels Marker

1:17:43

Herre Senior K I tur 43+ nr. 4

Peter Luppert Jensen

\:21 :07

f--- --

Herre Senior K2 tur
..

do
Mix Senior K2 tur 36+
do

Start fra Nord
--_._ --

Dame Senior K2 tur

nr. 2

Vibeke lansen og Winnie Werborg

0:48:51

Dame Senior K l tur

nr. 8

Inge Jochumsen

0:59:32
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Erik Koch Rasmussen 50 år
Mandag den 8. oktober fYldte biolog Erik Koch Rasmussen rundt.
Det gav for undertegnede interviewer anledning til et indblik i: Nye sider af DSR; mange fantasti ske langture; og ikke mindst et trofast forhold til bådparken.

60 nye medlemmer på en gang
Efter 16 års medlemskab i DSR med masser afrorung og udvalgsarbejde kender Erik til lidt af
hvert omkring livet i DSR.
Da Erik i 1985 starter hos DSR, er det samtidig et farvel til indendørsaktiviteten svømning. Naturen
og det at være ude i den friske luft gør roning til et naturligt alternativ for Erik. Helt naturligt er det
dog ikke for den daværende bestyrelse i DSR, da der samtidig er 60 bøsser og lesbiske, som søger
om at blive meldt ind i klubben.
"- De tog det nu meget pænt i betragtning af den nervøsitet og usikkerhed, som især herskede på
daværende tidspunkt omkring bøsser og lesbiske", smiler Erik.
Og klubben fAr da også en ny stor medlemsskare.

Laogtursroniog, tak!
Det står hurtigt klart for Erik, at det er langtursroningen, der trækker. Så han følger den obligatoriske vej; roret, styrmandsret og så afsted som sin egen herre.
"Som nyt medlem er langturene rigtig gode til at lære nye mennesker at kende, men nu tager jeg
hovedsagelig afsted med en fast gruppe, hvor de fleste allerede kender hinanden. Jeg kan nemlig
ikke holde ud at vente på den sidste", griner Erik, "så derfor er det rart at kende hinanden i forvejen".
Et kort visit som medlem aflangtursudvalget medvirker i slutningen af80'eme til en langtur inspireret af en gammel årbog. Turen går til Split i Jugoslavien, og bliver en succes to år i træk, og det er
på trods af, at det både var for varmt til at ro midt på dagen, og at det alt for hurtigt blev mørkt ...
At Erik vitterlig er på mange langture, især udenbys, bevidner hans rostatistik. Sidste år ror Erik
omkring I 000 km, hvoraf de ca. 400 km er roning i andet farvand.
Sidste skud på stammen er opstilling i konkurrencer. Under International Bøsse og Lesbisk Regatta
i Berlin i år vinder Erik m.fl. bronzemedalje i begynder-gigbåd (se indlæg i kommende DSR-blad).
Så det kan jo være, det bliver den nye udfordring for Erik!
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Den kære bådpark
Da Erik starter som kanin i DSR, skal han ligesom alle andre hjælpe med til at vedligeholde bådene, som på det tidspunkt er i virkelig dårlig stand. Erik er praktisk anlagt, så efter et par år opfordres han til at blive materialforvalter, og han siger "ja tak". Jobbet indebærer, at Erik skal sørge for,
at bådparken hele tiden er i stand, og det gør han med glæde i ca. 3-4 år, indtil det ikke er så sjovt
mere. Sammen med andre medlemmer knokler Erik weekend efter weekend og gør en stor indsats,
men må efter et par år erkende, at det er for tidskrævende.
r dag er Erik stadigvæk medlem afmaterieludvalget nu som bådformand, og lægger kun (red.) 50
effektive timer i den kære bådpark!

Afslutningsvis .. .
Hvad Erik skal lave på selve dagen er på interviewtidspunktet stadigvæk uvist.
"- Jeg er muligvis slet ikke hjemme på min fødselsdag, men ude at rejse", siger Erik.
I forbindelse med sit arbejde hos DH! i Vand og Miljø afdelingen rejser Erik nemlig en hel del især
i Asien og Europa. Her står han for planlægning og rådgivning af floders, søers og marine områders vandmiljø.
Trods det, at Erik bor i Nivå, er DSR stadigvæk klubben. For selvom der er langt, så har DSR så
meget at tilbyde som roklub, også om vinteren, hvor både romaskinerne og vintergymnastikken
trækker.
Til lykke ønskes fra hele redaktionsgruppen.

AfMarianne Ben/zen (red)

Den traditionelle scullertræningslejr ved Hjelmsj6 i Sverige havde også i år stor tilslutning.
Som det ses på billedet, var der tale om benhård træningfra morgen til aften. (Foto M Haut).
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Danmarksmesterskabeme i Maribo
Der var med spænding lagt op til nogle gode DM-finaler i Maribo. Kunne DSR vende tilbage og
blive mest vindende klub - eller ville det gå som i fjor, hvor flere af vores deltagere måtte ro forbi
præmie broen, uden at stige op på den?
Vores kvindelige landsholdsroere spillede påflere heste i år, mens mændeneforsøgte al satse på
det sikre. Også vores grand prix-roere spillede højt spil ...
DSR havde påforhiind sikret sigflere forbundsmesterslwber - da ingen andre "turde" at møde
vores hold
Tekst agfato: Mette Bacher
DM fandt sted den 22. september på Maribo Sø, og da dagene frem til arrangementet havde været
temmelig blæsende, var det spændende, om vejrguderne var venligt stemte.
- Det var de, i hvert fald, hvad angår blæsten. Lørdag fonniddag var Maribo Sø tromlet og lignede
et spejl- selv solen lod sine varme stråler hvile over byen. Helt fantastisk!
Det hele var temmelig velorganiseret: Maribo Bys Borgervæbnings Garde åbnede årets DM med
sin musik, borgmesteren holdt tale, der var båddåb, og den første halve time forløb uden problemer
-men så:
Var der en, der blitzede - eller var det et lyn, sagde mine kollegaer inde i dommertåmet, mens
vi stirrede ud af vinduet. Da det næste lyn ramte alt det elektriske og mikrofonen, som jeg speakede i, gik død - var der ingen tvivl. Thors hammer var slået ned - lige der, hvor DM fandt sted
og snart stod hinunel, jord - og hav i et. Det regnede ned i tove, og lynende glimtede lige over
DM-arrangementet. Dommernes formand, DSRs Stig Rasmussen, gjorde kort proces: - Vi udskyder finalerne, indtil uvejret er stilnet af.
Banedommerkollegaerne sejlede ud på søen, fik roerne ind på land og i læ for lyn og torden - og
de mange tilskuere på bådpladsen søgte tilflugt i roklubben, i biler, eller i de store toiletvogne på
bådpladsen. - Her stod vi så, tæt ved toiletterne, Karen, Kirsten ogjeg - og så på, at bådpladsen
hurtigt blev omdannet til en gigantisk mudderpøl!
En time senere blev det tørvejr igen, og selvom lyn og torden ind imellem vendte tilbage til Maribo, blev DM gennemført uden problemer.
DM-arrangementet er efterhånden blevet en langtrukken affære med alt for mange løb til for få
roere. Enten blev nogle af løbene ikke gennemført - eller også var det bare to hold, der roede over
baner1. Kedeligt!
Men heldigvis var flere af vores deltagere med i de løb, hvor det var spændende - og her følger
deres resultater:

Dobbelt-sculler, kvinder:
Vi håbede alle på, at Christina Rindom & Maria Vraa, kunne gøre det - men naboen, Roforeningen KVIK, kom først i mål og blev Danmarksmestre, mens DSR blev nummer 2 foran Roklubben
ARA.

Single-sculler, mænd letvægt:
Denne bådtype har DSR siddet på i flere år og efter Karsten Nielsens exit i fjor, tog nye over - men
nu er Nielsen vendt tilbage - denne gang i form af Martin.
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Vores U23-VM-sølwinder roede en forrygende spændende finale og vandt den kæmpemæssige
pokal med hjem. - Vi er tilbage på tronen igen.

Martin Nielsen roede som lyn og torden - og det gav denne kæmpepolwl!

Dobbelt-scuUer, mænd:
Denne bådtype har DSR siddet på i en længere årrække, indtil Roskilde Roklub tog over. De fortsætter tilsyneladende, hvor vi slap - og vores bud i år var VM-letvægterne Mads Rasmussen og
Niels-Jørgen Gommesen. De to fik ikke meget at skulle have sagt over for de to store - og stærke
Roskilde-roere. Vores blev nummer to i lånt båd, som Odense Roklub var så venlig at låne os frem
til DM. Tak for det!
Veteranerne Peter Elsner og Jacob Sander Hansen fik ikke meget at skulle have sagt i dette løb. De
blev nummer fem.

Otter, kvinder motion:
DSRs hold testede en ny og hurtig båd - og selvom det ikke blev til sejr, var det et tæt opløb, som
vores var med til at præge. DSRs otter var også blevet forstærket væsentligt med OL-roeren Bianca
Carstensen og toer-roerne Cecilie Askov-Christensen og Christine Windfeld Rasmussen. Det gav
bonus - selvom KR og Odense kom først i mål. DSRs hold bestod, udover de tre nævnte af: Mie
Marving, Anne Martine Kappel, Helle Luthrnarm, Anja Hardtrnan, Christina Aagaard og styrmand:
Marianne Agergaard.

Inrigger, 2+ herrer:
Thomas Krumholt og Rasmus Fogh Petersen med Hilde Gudem som styrmand vandt løbet temmelig overbevisende over blandt andet Hellerups stærke mandskab, der gennem hele sæsonen har
præget Jangdistancekaproningerne. Men forspringet fra DSR og til Hellerup var næsten l I sekunder. Noget af en sejr!

Firer uden styrmand, letvægt:
DSR havde darmet et stærkt hold med Eskild Ebbesen, Morten Skov Hansen, Jacob Arnstrup28

Møller og Thomas Ebert. Odenses mandskab Hk ikke meget at skulle have sagt her, og vores vandt
med lige ved 14 sekunder over fYnboerne.
Single-sculler, kvinder:

Christina Rindom blev en flot nummer to i fjor, men sidste års vinder er ude - derfor fæstnede vi
lid til, at det kunne lykkes i år. Men KVIK og Holstebro Roklub ville noget andet. De tog sig nemlig af 1.- og 2.-pladsen foran Rindom.

Eskild havde travlt med at skulle ud i et nyt løb - så han manglede. da Jacob Amstrup-Møller.
17wmas Ebert og Morten Slwv modtog deres mesterskabsmedaljer.

Firer uden styrmand, mænd:

Fulde baner med hele seks både til start. Sådan skal det være - og når DSR så samtidig vinder løbet
efter et heftigt opgør med holdet fra Bagsværd, så skal det også være sådan.
Vores tilflytter, Svend Petersen, der strokede båden, havde grund til jubel. Det er nemlig elleve år
siden, han sidst stod øverst på sejrsskammelen efter en DM-finale. Dengang som junior.
De øvrige på DSRs vinderbåd var: Eskild Ebbesen, Leo Horsted og Morten Tibian.
Dobbelt-seuDer, kvinder letvægt:

Det var kort sagt: En temmelig nem sejr, Karen Jensen og Kirsten Jepsen roede i hus foran Næstved.
Over 40 sekunders forskel var der på de to hold, og dermed genvandt DSR mesterskabet.
Toer uden styrmand, mænd:

Løbet blev ikke særligt spændende, da to ud af fire mandskaber meldte af. Det var derfor en formssag for sidste års mestre Morten Skov Hansen og Thomas Ebert at vinde løbet.
I øvrigt var det Thomas Eberts 7. sejr i træk(!) i denne bådtype. Fantastisk!
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Firer med styrmand, mænd motion:

Bare tre hold var meldt til, et meldte af, og så tog DSR næsten over fra start.
Niels Jørgensen, Jack Ekman, Rune Gartner og Claus Frydendahl med COX. Mathias Elle vandt
deres første mesterskab nogensinde.

Det blev lige til et mesterskab ifirer med styrmand også i motionsklassen.
Fv. Niels Jørgensen, Jack Ekman, Rune Gartner og Claus Frydendahl.
Forrest den stolte styrmand, Mathias Elle.
Toer med styrmand, mænd, motion:

Denne bådtype har ikke den store søgning - nok fordi, der ikke findes mange tilbage af2+ i klubberne. DSR forsøgte at melde sig til - man øjnede chancen for en nem sejr - men havde ingen båd.
Roklubben VlKlNG tog en båd med, og Rune Gartner, Jack Ekman og styrmand Mathias Elle
mødte de legendariske - og stærke - brødrene Christiansen fra Hadsund, som DSR vandt over med
2Y2 sekund.
Dobbelt-sculler, mænd letv.:

Bare to hold mødte til start. DSRs Adrian Tan og Anders Møller vandt i sikker stil foran Bagsværd
Roklub, der endda havde en VM-roer i besætningen.
Herre veteran-singIesculler:

Jørgen Theil førte længe løbet, men blev overrumplet til sidst af KVIKs repræsentant, og dermed lå
det fast, at Jørgen blev nummer to i sin klasse ved DM.
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Dame dobbelt-firer:

På forhånd var det en svær opgave, DSRs Karen Jensen, Kirsten Jepsen, Maria Vraa og Christina
Rindom var ude i - og KVIK vandt da også sikkert over vores, der i år havde valgt at nedprioritere
denne bådtype til fordel for kvindernes IX & 2X ...
Otter, mænd:

Der var ingen tvivl om, at opgøret kunne komme til at stå mellem Bagsværd og DSR.
Men Bagsværd-roerne havde trænet otter i ugevis - og det havde vores ikke - selvom DSRs mandskab - på papiret - var stærkest.
Bagsværds sarrunentræning gav bonus, og dermed måtte vi tage til takke med 2.-pladsen.
Udover disse placeringer vandt DSR Forbundsmesterskab i fulgende bådtyper:
Toer uden styrmand:

Christine Windfeld Rasmussen og Cecilie Askov-Christensen (konkurrenten
udeblev simpelt hen ... )

2-åres inrigger, kvinder:

Mette Bjørn Hansen, Louise Hjelmroth og Kristina Andersen.
4-åres inrigger, kvinder:

Hilde Gudern, Mette Vase, Ditte Balder, Birgitte Østergaard & Waltraut Lissau.
Begge inriggere blev vundet uden kamp ...
Dermed blev DSR mest vindende klub ved DM med hele:
Fire Danmarksmesterskaber og Otte Forbundsmesterskaber

Adrian Tan og Anders Møller scorede også en stor pokal i mændenes letvægts- dobbeltsculler.
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Otter Grand Prix
Af Mette Bacher
Rosportens nye turnering er blevet en succes, ingen tvivl om det. DSR deltog i både damernes og
herrernes klasser gennem sæsonen.
Da turneringens tredje - og sidste afdeling blev afviklet i forbindelse med Efterårskaproningen på
Bagsværd Sø, kunne man samtidig gøre status over DSRs deltagelse gennem sæsonen.
3. division for mænd blev vundet afDSR foran KR., men båden var også blevet væsentlig forstærket siden første runde i Viborg.
Holdet har ikke trænet regelmæssigt sammen gennem sæsonen - da det har været svært at samle
mandskab til en otter - men i elvte time er det hver gang lykkedes at stable et stærkt hold på benene, og det gav bonus i den sidste ende.
I division for kvinder:
DSR endte på en sidsteplads og rykker denned ned i 2. division. Men siden det nye holds debut i
Viborg er der sket væsentlige ændringer.
Halvdelen afholdet bestod fra start af helt nye roere, der i vintersæsonen havde vist bemærkelsesværdige resultater i ergometer. Sammen med 5-6 erfarne, burde det være et mandskab, der kunne fa
det til at gå stærkt. Men ferier, sygdom og forskellige ambitioner betød dødsstødet for projektet
efter debuten i Viborg. Fem af de garvede DSR-roere stoppede, og da et senior B-kaproningshold
ikke, som forventet, blev udtaget, gik de, sammen med OL-roeren Bianca Carstensen ind og hjalp
otteren frem mod den sidste turnering. Det betød selvfølgelig, at holdets præstationer blev forbedret, men set i forhold til de øvrige klubbers deltagere, der er et år forud i turneringen, bliver det
først til næste år, at det giver 100% bonus. De få nye, der blev tilbage og hang på, endte med at få
flere gode løb og enkelte sejre sammen med de mere erfarne.
l.division for mænd:
DSR havde gennem hele sæsonen utrolig gavn af træner Stefanos' kyndige - og myndige ledelse.
Det betød en kontinuerlig træning og god forberedelse frem mod hvert løb i Viborg, Holstebro og
på Bagsværd Sø.
Flere af roerne var med i spændende opløb, der gav sejre, og sammen dannede man en god og
stærk otter, selvom man ikke kunne hamle op med Sorøs stærke roere.
DSR opnåede en fornem 2. plads i turneringens l. division.
I næste nummer af klubbladet kan man læse alt om den sidste runde i årets Otter Grand Prixturnering og hvordan det gik til Efterårskaproningen. Med artiklen følger selvfølgelig en masse
billeder.
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Ingen turde møde Christine og Cecilie j loer uden ved DM De vandt derfor sikkerl.
Del var DSRs 7. sejr i træk i denne bådtype!

DSR triumferede lolalt i mændenes 3. division i olter ved Otter Grand Prix.
Her ses vinderne i Holstebro: Hans Tapper Andersen, Miclwel Remod (slgull) Niels Jørgensen.
Jeppe Kollal. Peler Elsner. Jacob Sander Hansen, Hans Juul Andersen, Morten Tibian
og styrmand Mathias Elle.
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Orienteringsløb 2001
Løbstype

Dato
04.11.

Gåsehusløb

11.11.
17.11.
25.11.
16.12.

Jættemil
D
Gåsehusløb
Julekispus

Skov
Ravnsholt
St. Dyrehave
T okkeløb Hegn
Ravusholt
Ravnsholt

Arrangør

*** DSR ***
OK 73
Lillerød IF
*** DSR ***
*** DSR ***

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
http://homeO .inet. tele. dk/rclausen/dsr/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,
Engbakken 27
2830 Virum
tlf. 38 176252 (arb) 45 85 8605 (priv)
(Tilmelding 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. Indlæg kan afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhaIIen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som
tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fØdder, da
de er besværlige at fjerne.
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.
Deadline for næste nummer: mandag d. 12. november 2001
Redaktion:

Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N,
tlf. 35821418, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen

Tryk: Offseta, 49 I 3 Horslunde
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Oplag: 1.250 stk.

~

-----nanSke. StudeutersRoklub, Straudvæuget SS, 2100 Købenbavn ø
Postgiro sao 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39296322
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådha\): 39 18 58 II

Formand:
Paul Brtiniche-Olsen
HøjnlpsA Ile 27
2900 J-Iellef1lp
il 39404842
e-mail: lormand@dsr-online.dk

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

e-mail: dsr@dsr-onllne.dk

Kaproningschef:
Rune Gartner
Skindergade 32, lej. 17
1159 Kbh. K
il 26747048
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk

I nstruktionsrochef:
Morten Runge Poulsen
Hovmarksvej 24 B
2920 Charlotten lund
il3990 IO 25
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrochef:
Steen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.tv.
2000 Frederiksberg
il 38198931
.... mail: motion@dsr-onllne.dk

Laogtursrochef:
Lene Christensen
Evanstonevej 8C
2900 Hellrup
il 392072 05

Kajakrochef:
Peter Viuf Johansen
Holsteinsgade 55, sttv.
2100 København ø
il 35434041

e-mail: langtur@dsr-online.dk

e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Lars B. Kristensen
Steen BiIJes Gade 7, 5. tv.
2100 København ø
il 354284 56
e-mail: plUS@dsr-online.dk

HusforvaUer:
Mogens Haut
StTandvænget 55
2100 København ø
il 39298499
e-mail : hllsfonalt.r".!.d;;r-<lnlinc.dk

Susanne Agersnap
H. C. Ørstedsvej 63
1879 Frederiksberg C
il 35 36 8805
e-mail : koegernester@dsr-online.dk

Køgemester:

S<krelær:
Dorthe Bartels
Hjelm,gade 2, 2.tv.
2100 København ø
il 39 27 48 82

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
il 3677 IO 09
e-mail: materiel@

dsr-online.dk

K'ontingeotkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget SS,
2100 København ø
e-mai!.olchan2YtI!.lct2net.dk

Orienteringssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
il 45885886

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 st.
2700 Brønshøj
Il 38284871

S<kretær:
Johan Frydendah 1
Engbakken 27
2830 Virum
il 45 8S 86 05

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave AJle 7, l.
2820 Gentofte
il 3968 OJ 19
e-mail: ~.i!I:rI ssi.dk

-

--
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Bryllupper
Bryllupsklokkerne har gennem sæsonen kimet for nedenstående DSR-medlemmer, der har faet
papir på hinanden og kærligheden. DSR 's lokaler har været ranunen om en del af di sse bryllupsfester.
Rikke Balschmidt og Eskild Ebbesen
Jeanette Jensen og Jørgen Blom
Susanne Dam Nielsen og Morten Runge Poulsen
Rikke Borre og Kurt Jacobsen
Bianca Carstensen og Torben Beck
Hanne Vind Møller og Claus Hedin
Mia Schrøder og Jacob Thesander

~=
l'

II

J-

Et stort tillykke fra redaktionen. (Også tillykke til andre medlemmer, der er blevet gift, men hvis
navne redaktionen ikke har faet kendskab til).

Ved Hanne Vind Møller og Claus Hedins bryllup i Ordrup Kirke d. 25. august
dannede venner fra DRS espalier for brudeparret. (Foto: Anders Tybjerg)
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INDMEU)ELSE: sker ved at ud(ylde og indbetale indmcldelsesgirokort. Detle forefindes rå kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første må neders kontingen!.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist fonld via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr.
pr. rykker. Ilvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det
folgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 ar betaler 360 kr. pr. kvartal,
idet første kvartals kontingent dog er 540 kr.
UDMELDELSE: Kan ske gældende fra III, 1/4, 1/7 og l/IO og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages varsel.
Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjag1ig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 66 samt ved
at anfore "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, SOI11 posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er
dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidig1 sted, og man bør i egen interesse gemme girokvineringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OllS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentplig1ig, indtil
gyldig udmeldelse har fllndet sted, uanset om DS R's faciliteter og aktiviteter ben)1k's. Eksklusion vil først finde sted ved
en restance svarende til 'I, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendig1 blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.

Aktivitetskalender 2001
Begivenhed

Dato
2. december

Skøjteløb kl. 14

8. december

Julefrokost

ll. januar

Filmaften og tTedagsbar

Nyt fra bestyrelsen
•
•

•

Klubbens økonomi er i øjeblikket i ganske god foml, bl.a. på grund arkontingenl~tigningen
sidste år. Bestyrelsen foreslår derfor uændret kontingent i den korrunendc sæson.
Som det kan læses andetsteds i bladet, er klubben i øjeblikket uden køkkenmedarbejder. P.t. får
vi som en midlertidig løsning leveret mad fra Skjold. Bestyrelsen håber at kunne ansætte en ny
fast medarbejder i løbet af relativt kort tid.
Ombygningen aftoiletteme på l. sal forventes afsluttet ultimo november.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
På generalforsamlingen d. 23. november fremsættes en række ændringsforslag til DSR's love. For
at disse kan vedtages endeligt, skal 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer møde op til
generalforsamlingen. Da dette næppe sker, skal lovændringerne - såfremt der er det fornødne
totredjedeles tlertal for dem på generalforsamlingen - til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af frerrunødte medlemmer.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 8. januar 2002 kl. 19.30 i
DSR.
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elv om man jo synes, at det lige har været sommer, må man konstatere, at standeren er strøget
for i år; vi er gået over til vintertid, året går stærkt på hæld, ogjul og nytår ligger lige om
hjørnet. Heldigvis kan manja så genkalde sig sommerminderne ved at læse beretningerne fra
langturene til Hardangerfjorden i Norge, Mors og kaninlangturen.
Redaktionen vil gerne i dette års sidste udgivelse benytte lejligheden til at sige tak til vore bidragydere i årets løb. Vi er glade for de mange gode indlæg til bladet - og håber og tror, at vore læsere
også sætter pris på dem.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige DSR's medlemmer tak for sæsonen, der gik, samt
ønske alle en glædeligjul og et godt nytår. Vi håber på, at vi også i 2002 vil modtage gode indlæg
til bladet om oplevelser inden for roningens verden, så vi fortsat kan have et interessant klubblad.
Da både redaktion og trykkeri også gerne vil holde juleferie, udkommer bladet ikke i januar. Næste
nwnmer er på gaden omkring den I. februar 2002. På gensyn!
Red.

Husk opslagstavlen!
Da det er muligt, at ikke alle aktiviteter i januar og begyndelsen af februar er planlagt endnu og
derfor annonceret i bladet, opfordrer vi medlemmerne til at holde øje med opslagstavlen, da der der
vil være opslag om de arrangementer, som ikke har nåetat komme med i dette blad.

Nytårsfest i DSR?
Igennem en snart længere årrække har der været tradition for nytårsfest i DSR. I år er der i skrivende stund ingen, der har meldt sig som arrangør af nytårsaften. Men mon ikke der er nogle initiativrige medlemmer, der finder sammen om at arrangere endnu en nytårsfest, så der bliver mulighed
for at fejre nytårets komme blandt kanuneraterne i klubben? Hold øje med opslagstavlen!

I"

Vinteraktivitetstilbud
Skal du have julesulet af sidebenene - måske allerede inden jul - er der foruden gymnastikken
mandag-fredag mulighed for følgende aktiviteter i vinterens løb:
•

Orienteringsløb fra Gåsehuset i Allerød. Se de nænnere tider andetsteds i bladet

•

Løb - mandagsløbeklubben løber kl. 18 hver mandag (dog ikke d. 24 . og 31.
december)

•

Svømning i Hillerødgades svømmehal hver søndag kl. 16-19 (dog ikke søndage
i juleferien)

•

Fællesroning på Bagsværd Sø hver søndag kl. 13.00 for øvede kajakroere med
vinterkajakret.

Velkommen til Bagdad fredags-cafe
Fredag d. 11 januar kl. 20.00
Billetter af 30 kr. købes i baren samme aften.
Vi skal først se den legendariske film om den storbannede Marianne Sagebrecht - der bliver forladt afsin mand et sted midt i den californiske ørken, og ufrivilligt må søge tilflugt på landevejscafeen Bagdad Cafe og det tilhørende motel. Her sker ikke overvældende meget, men med sig bringer
hun opskriflen på god tysk kaffe og kunsten at trylle, og med disse enkle midler bliver hun hurtigt
midtpunkt blandt de ellers skeptiske lokale indbyggere.
Eller tilmen bevæger vi os ind i Bagdad fredags-cafen, hvor ånden fra filmen fortsætter, og vi tilbyder spændende kaffesorter til favorable priser.
Vel mødt'
Motionsudvalget

y oga om fredagen
I denne sæson er der som noget nyt yoga i festsalen om fredagen kl. 17.30-19.00. Desværre har vi
været udsat for, at der skulle være fest i roklubben - uden at nogen havde givet mig besked i forvejen - og at vi derfor ikke var i stand til at gennemfure yoga-undervisningen som planlagt. For at
undgå lignende hændelser i fremtiden , vil jeg bede alle, der planlægger aktiviteter i roklubben om
fredagen give mig besked i god tid, senest to uger før, og i øvrigt så vidt muligt undgå kollisioner af
denne art og tage hensyn til, at der foregår undervisning på dette tidspunkt.
Med venlig hilsen
Birthe Hot1inann
38333778

Otter Grand Prix
Nu er første runde af vinterens Otter Grand Prix afsluttet. I Grand Prix'et deltog 121 hold fordelt
på 60 klubber. DSR opnåede under dysterne følgende lovende resultater:
-- ---_.

.- -
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28: 11.1

19
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17

6
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17

- --

Do.
--

Veteran mix

---_ o - - -- -- -
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Hollands kanaler - pinselangtur 17.-26. maj 2002
Rettelse: I sidste blad fik vi angivet varigheden af pinseturen ti l Holland ti l at være 19 dage. Men
som vore kvikke læsere sikkert har gennemskuet, var der tale om en fejl. Turens varighed er 9 dage,
nemlig fra den 17. til d. 26. maj 2002.
Vi beklager fejlen.
Red.

Julekispus
Igen i år atholder o-sektionen julekispus. Den 16. december kan l, sammen med jeres venner og
familie, stifte bekendtskab med o-løb på en hyggelig og afslappet måde.
Der er opgaver på posterne, og vinderne af løbet er dem, der løser disse opgaver på den mest overbevisende, kreative eller overraskende facon .
Der bliver lagt en kort og en lang bane, og man kan gennemtøre på hold eller alene. Når nu det er Julekispus, vælger de fleste at gå eller løbe turen i små hold.
Efter løbet serverer vi glOgg og æbleskiver i Gåsehuset.
Mødetiden er som sædvanlig mellem kl. IO og 12, men kom tidligt, for Gåsehuset
bliver hurtigt fYldt.
Det kommer til at koste 25 kr. for kort, hus, glOgg og æbleskiver og 15 kr., hvis man selv medbringer kort.

Med venlig hilsen
O-sektionen

Ro i køkkenet?
Det sidste års tid har ikke været præget afstabilitet i køkkenet. Vores køkkenhjælp, Jytte, fik en
arbejdsskade sidste år, hvilket gav et langvarigt sygefravær og nedsat arbejdskapacitet.
Køkkenudvalget lavede tidligere på året en tilfredshedsundersøgelse blandt klubbens medlemmer. Undersøgelsen viste et stort behov for mere vaneret og sund
mad. Udvalget arbejdede efterfølgende med at forbedre maden, men måtte til
sidst konstatere, at samarbejdet med Jytte ikke førte til forbedringer. I midten af
oktober måtte vi derfor sige farvel til Jytte.
Vi håber, at en ny køkkenhjælp kan være ansat senest ved årsskiftet. I skrivende
stund er vi i gang med at tale med ansøgere.
I den mellemliggende periode får vi mad fra RokJubben Skjold. Antallet af portioner bestilles aftenen før på baggrund af, hvor mange der har skrevet sig på madlisten. Klubben betaler for dette antal, og det er derfor vigtigt, at du sletter dig af listen, hvis du ikke konuner alligevel. Flere aftener er
kun halvdelen dukket op, og det er meget dyrt for kJubben. Vi skal betale 40 kr. pr. portion og det
løber let op i et tab på flere tusinde kroner om ugen, når medlemmerne bare udebliver.

Paul Brilniche-Olsen

Parkeringsforholdene
På gode sommeraftener er den helt gal, og selv en mørk vinteraften kan det være svært at finde en
parkeringsplads ved roklubben. Det er blevet værre i de senere år, ikke fordi det går ufattelig godt i
Danmark, men fordi havnen er blevet kraftig udvidet med mange nye bådpladser. Hertil kommer
den nye cafe Jorden Rundt. En del medlemmer har derfor støttet Københavns Kommune med
klækkelige parkeringsafgifter. Det kan blive meget værre næste år, fordi Svanemøllebugten måske
bliver hjemsted for en strand, som kommunen gerne vil anlægge.
Bestyrelsen henvendte sig i september til Københavns Kommunes Bygge- og Teknikforvaltning og
forslog, at stopforbudet kj . 15-18 i det sydgående spor på Strandvænget blev sløjfet, da der ikke er
meget sydgående trafik på dette tidspunkt af dagen. Vi forslog også, at der blev lavet streginddeling
på skråparkeringerne foran kJubberne. Begge del blev afvist og torvaltningen har tilsyneladende
ikke tænkt sig at gøre noget ved P-problemerne.
Vores forbunds lokale afdeling, Københavnskredsen i DFtR, har også henvendt sig til kommunen.
De forslog en del af græsarealet omdannet til P-pladser, men det blev også afvist.
Roklubberne i Strandvænget sætter sig nu sammen for at fmde på andre forslag og forelægge disse
for kommunen. Det vil også blive undersøgt, om vi kan fa adgang til de (private) P-pladser ved
nybyggeriet syd for Svanemølleværket.
Indtil videre må I væbnejer med tålmodighed og huske at parkere lovligt, tor dårlige parkeringsforhold er en stor indtægtskilde for kommunen.

Paul Briiniche-Olsen
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Weekend- og ferielangture - 2002
Måske er du allerede nu ved at gøre dig overvejelser om din ferie til næste år '!
I langtursudvalget er vi ved at planlægge næste års weekend- og ferieture. Næste års program byder
på mange forskellige muligheder, som vi allerede nu gerne vil fortælle om. Hvis du er interesseret
eller har andre forslag til langture så henvend dig til et medlem af langtursudvalget eller send en
mail til langrur@dsr-online.dk.
For dem, som ikke ved det, så betegnes al roning uden for klubbens daglige ro farvand som langtursroning. En langtur kan være blot en dagstur eller f.eks. en ugetur, hvor man har al bagage, mad,
kogegrej m.m. med i båden. Alle kan deltage i en langtur, så snart man har fået roret, og hvis man
er i bare nogenlunde god form.
Langtursroning handler ikke om at ro så langt som muligt eller så hurtigt som muligt, men i høj
grad om at nyde naturen, lejrlivet og det sociale samvær. Vi er mange, der husker hyggelige stunder omkring lejrbålet, frokost i små afsides havne og nætter i soveposen under s~iemehimlen . ..
Langture går ofte til ukendte steder, hvor lokale seværdigheder og begivenheder udforskes, f.eks.
gletchervandring, Bastilledag, vinsmagning, slotsbesøg m.m.
Lyder det som noget for dig, så hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen. Indtil videre er følgende
ture planlagt eller på tegnebrættet:
Sf- Bededag 26.-28. april: ?

Kr. Himmelfart 9.-12. maj: Flensborg, Slesvig eller Berlin
Kontakt Lars Bundesenfor yderligere information
Forlænget Pinsetur 17.-26. maj: Hollands kanaler
Arrangører Thomas Ungstrnp og Maria Jakobsen
Pris 3000 kr.
Skriv dig på interesselisten i Slyngelstuen, hvis du har interesse for denne tur
Pinsetur 18.-20. maj? : Destination endnu ikke fastlagt
Sommerlangtur til Skotland i uge 27
Arrangører Berit Haahr og Birgitte østergaard
Pris ca. 5000- IO 000 kr.
Afventer at vi kan låne de udstation.erede både Jf information på tavlen i slyngels/uen
Kontakt Berit Haahr, hvis du er interesseret i denne tur
Sommerlangtur til Ringkøbing og Stadil Fjorde
Arrangører Dorte Steiness og Flemming Borg
En tur med landhold, således at børn kan komme med
Sommerlangtur til Sverige eller Norge i uge 28 eller 29
Pris ca. 2500 kr. Arrangører Niels Gorm Jørgensen og Lene Christensen
KaninJangtur (weekend i sensommeren): En tur specielt for årets kaniner. Destination endnu ikke
fastlagt.
II

Kan du mærke det?
Den indre uro, der fortæller dig, at din indre instruktør gerne vil ud. Nu!
Du har nu mulighed for at slippe hendelham fri, da DSR søger nye instruktører til instruktion af
nye rtiere.
lnstruktionsafdelingen i DSR har ansvaret for instruktion af nye roere og styrmænd samt onerstyrmands- og scullerinstruktion. Endvidere afholder instruktørerne den årlige kanindåb. Der var i
200 I ca. 70 aktive instruktører og for at fastholde kvaliteten og kontinuitet, er der behov for ca. 20
nye instruktører til 2002 -sæsonen.
Hvis du vil være instruktør, kræver det:
At du har haft roret i minimum et år eller har roet over 600 km.
At du har styrmandsret.
At du har lyst til at lære fra dig og integrere nye medlemmer i roklubben.
At du instruerer minimum ti gange i din første sæson som instruktør og er villig til at instruere i
mere end en sæson.
Til gengæld vil du:
Deltage på modul A og modul B i DFfR's klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i løbet af vinteren (for datoer og steder se: www.roning.dk). Kurserne giver dig grundigt
kendskab til roteknik, større bevidsthed om roning samt en-række pædagogiske redskaber til brug
for instruktion - ting, som også kan være lil glæde for sig selv.
Få mulighed for at P.! et større netværk i roklubben, både blandt nye medlemmer og andre instruktører.
Være med til at fastholde DSR's høje niveau for instruktion og ikke mindst gøre instruktionen til en
god oplevelse for den kommende sæsons nye roere og en god introduktion til klubben.
Er du interesseret, har du instruktøruddannelse fra en anden roklub eller har du spørgsmål, kan du
sende en e-mail til instruktion@dsr-online.dk eller skrive dig på listen i slyngelstuen.

Instru/aionsudvalgel
P.S. Man kan sagtens blive en udmærket instmktør, selvom man er med til at trække klubbens aldersgennemsnit op.
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Niels Helweg-Larsen 90 år
Et af DSR's mangeårige medlemmer, forlagsooghandler Niels Helweg-Larsen, fYlder 90 år den 4.
december 2001. Helweg-Larsen blev medlemafDSR i 1936 eller 1937 og var i en årrække derefter en ivrig langtursroer, bl.a. med mange ture i Norge. Han var derefter inaktiv i en del år, hvorefter han igen i en årrække var aktiv som medlem af det såkaldte tirsdagshold, der omfatter en gruppe
aktive ældre medlemmer afDSR.
Niels Helweg-Larsen er medstifter afThaning & Appels Forlag, der tilførte bogmarkedet mange
markante og smukke udgivelser. Han har desuden selv forfattet 5 erindringsbøger: Mil navn er Ni/likwn - borgerlige bekendelser (1979), Muntre minder - og mindre muntre (/980), Lykke på rejsen ( 1996), der blandt rejseberetningerne ogst indeholder beretninger om langture, Flemingway historien om et venskab (1998) og / al beskedmhed -fra Nillikums skuffer (netop udkommet).
En langtursberetning fra Lykke på rejsen, Vi hører Dere er danske, der bl.a. omhandler en langtur
til Norge i 1946, er tidligere bragt i DSR-blaæt.

Niels Helweg-Larsen

Har du lyst til at tjene lidt ekstra?
Vi arbejder med en ide om at leje klubbens faciliteter ud til virksomheder og andre, der skal bruge
mødelkonferencelokaler i dagtimerne.
Vi har i den forbindelse brug for en liste over medlemmer, som kunne tænke sig at ~iene lidt ekstra
ved at tage sig af det praktiske i forbindelse ned sådanne arrangementer.
Det drejer sig om at bringe rummene på \. søl i ordentlig stand efter arrangementerne. Dvs. efter
nærmere aftale at tørre borde af, sætte stole og borde på plads, samle flasker og bestik sammen,
tømme askebægre, sætte av-udstyr på plads og evt. feje/støvsuge.
Der vil også være behov for nogen der kan stille stole/AV-midler frem om morgenen, samt lave
katTe og te.
Ideen er, at vi har en liste over folk, der kunr:e være interesserede i dette arbejde. Vi vil så kontakte
personerne efter behov. Det er altså ikke sådlIl, at man er bundet til noget, fordi man står på listen.
I lvi s du er interesseret, så kontakt Jokum på39 64 41 99 eller send en mai] til Niels G. på
\3

Klubmesterskaber i orienteringsløb 21. oktober
Så skete det, i året 200 I fik vi endelig en kvindelig klubmester. Den første vinder blev Helle
LUlhman, der i Tisvilde Hegn var lidt over et minut hurtigere end den nærmeste konkurrent.
Helle hørte allerede inden løbet til blandt favoritterne, da hun havde prøvet at løbe o-løb i den
hjemlige kajakklub et par gange. Andenpladsen gik til Inger Kjær. der var den eneste rigtige begynder i top-tre. Susanne Agersnap, der indtog tredjepladsen, har i mange år været eneste kvinde til
start i klassen.
Hos herrerne var Helge Nielsen, den suveræne klubmester gennem de seneste år, blevet syg, og
han måtte udgå halvvejs. Det åbnede muligheden for alle os andre, og her var det Johans orienteringserfaring og gode løbeform, der gjorde udslaget. Johan gennemførte med en kilometertid på 8,6
minutter, hvilket er temmelig godt i forhold til, hvad vi plejer at præstere.
Nogen ny fornemmelse er det ikke for Johan, da han har været klubmester 14 gange tidligere. Det
er dog seks år siden sidst.
Som det kan ses nedenfor, var der tale en ganske imponerende startliste. Mindst ligeså imponerende var det, at næsten alle kom fejlfiit igennem banerne. Nogle tog ganske vist lid! større omveje
end andre, hvilket kan ses på stræktideme, der ligger på o-sektionens hjemmeside (link via \\\\\\.<k
(J111111(..'

cl").
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Vindere afklubmesterslwbet i orienteringsløb 2001.
Helle Luthmann. vinder i dameklassen, og Johan Frydendahl, vinder i herreklassen.
(Fotos: Hans Juul Andersen)

Hvor siw ' vi hen, du? - Kortene studeres intenst inden løbet.
På billedet ses fra venstre Johan Frydendahl, Poul Nissen og Mor/en Remod
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Langtur til Hardangerfjorden d. 14. - 22. juli 2001
Som kanin, der lige havde jOel rorel ugen forinden, blev jeg kapret af Hans Henrik lil at tage med
på langturen til Norge en aften i klubben JO dage før afrejsen. De manglede en /8. person til luren,
og beslutningen om al lage med var ikke en jeg kam lil al fortryde ...

Meget tidligt lørdag morgen samledes vi på Hovedbanegården og satte kursen mod Malmø. Allerede i toget stiftede vi bekendtskab med hårsnoningsbegrebet, som især Ole R., men også Signe
viste sig at mestre til fingerspidserne ... Et par timer senere mødte vi de to biler i Lund og fortsatte
den lange køretur mod Bergen. Jeg var så heldig (?) at være i bilen med traileren og de 6 både, så vi
var først fremme i Odda kl. OJO. Vejret var meget smukt hele dagen, så det tegnede jo godt for
vores uge i Norge, og det var utroligt flot at køre blandt fjeldene de sidste 4-5 timer. Den anden bil
var ankommet et par timer tidligere, så de havde sat teltene op, da vi langt om længe nåede frem.
De fleste af os gik i seng med det samme godt trætte efter en rejse på omkring 18 timer, mens en
mindre gruppe nod lidt rødvin.
Under hele turen startede hver dag med, at en gruppe sørgede for morgenmad til kl. 8. Lidt efter
lidt vågnede resten af lejren og snart summede der af aktivitet. Folk pakkede bagage og telte sammen, spiste morgenmad, ryddede a( vaskede op, slæbte bagage ned til vandet mv. Herefter skulle
samtlige både bæres ud i vandet (og de er tunge!), hvor de blev pakket. Det hele tog alt fm 2-4 timer, for vi kom afsted. Hele turen blev foreviget af Lars, der konstant havde videokamera eller
fotografiapparat ved hånden. Det var begrænset, hvor meget han selv var med, men vi har da i det
mindste hans sprøde stemme ;0)))
Dcn første morgen vågnede vi op til øsende regnvejr, og der bredte sig hurtigt en lidt modløs stemning blandt folk, men vi forsøgte at holde humøret højt trods regnen . Vi fik en del opmærksomhed
fra de andre campistcr, som i stor stil stimlede sammen og betragtede vores slæben frem og tilbage
af bagage, både, mad mv. Der var en del problemer med at få bådene i vandet pga. sten, men det
lykkedes. Regnen blev ved hele dagen, men den vekslede i styrke, og vi havde det faktisk ret sjovt
og hyggeligt alligevel.
Vi spiste alle dage frokost på land og havde flere gange besvær med at finde egnede steder pga.
fjeldene, men det gik altid, selvom tidspunktet vekslede meget ;0». Hver dag blev der desuden
holdt en kaflepause på vandet for og efter frokost, hvor alle både samlede sig og lå ved siden af
hinanden. Der blev gravet dybt i godteposerne på disse tidspunkter. ....
Vi ankom til Kinsarvik søndag aften efter 27 km. roning. Hver dag vi roede, fik vi en turøL når vi
havde f1iet både og bagagen på land, og for vi gik i gang med andre ting. Pga. vejret var folk stadigvæk lidt modløse, så trivseJsudvalget (Natasha, Rikke & Jakob) satte gang i stenmingen ved at fa
folk til at danse boogiewoogie :0» Der var herefter en gruppe, som gik i gang med aftensmaden,
mens resten slog telte op mv. Dette mønster gentog sig hver aften. Vi spiste ved nogle bænke på
pladsen, og det regnede stadigvæk, men solen kom også frem indimellem. Vi endte med at slæbe
bænke mv. om til vandet, så vi kunne nyde solnedgangen, mens vi hyggede med kage.
Det var meningen, at man sov i telt med dem, som man havde roet med om dagen, men det lykkedes ikke for mig den første dag, hvor jeg roede med Ole H. og Niels G. Ole var forvist til snorketeltet (placeret så langt væk som muligt fra os andre) sammen mcd Ole R., og Niels ville gerne sove
sammen med sin kæreste (Lene). Han byttede derfor sin plads med Hans Henrik, som jeg endte
alene i lelt med .....
16

Mandag skinnede solen heldigvis, da vi stod op, og vejret var nogenlunde. Vi spiste frokost et dejligt sted på et havneareal, hvor der var nogle nedlagte togskinner, og vi lå og solede os i en times
tid, før vi fortsatte . Vi skulle til EidGord, som vi nåede efter ca. 28 km. roning. Det begyndte at
regne (igen I), da vi havde slået telte op, så efter aftensmaden fik vi irish coffee og pandekager i
varmestue n på campingpladsen.
Tirsdag blæste det, så det var vanskeligt at ro ordentligt, men vi havde det sjovt alligevel. Vi holdt
ITokost på en stenstrand med nogle bådskure. Personer med nordiske aner begyndte på dette tidspunkt at skille sig væsentlig ud fra resten af flokken. Især I Ians Henrik fik en hård medfart af solen
og måtte iføre sig langærmet trøje (den var han ofte nødt til at låne sig til) og bukser lor ikke at blive mere skoldet. Efter frokost krydsede vi Gorden til Utne, og det blæste stadig helt vildt, så det var
hårdt. Det var en kamp at få båden igennem bølgerne og samtidig tage højde for de mange færger,
som også krydsede Gorden. Vi nåede alle sikkert over, men blev ret våde ... Det var ikke lige den
bedste dag at skulle ro en af vores længste distancer (33 km.), men vi nåede camping Lothe sidst på
e ftenniddagen.

Forjalferen Lena og Niels undervejs på Hardangerfjorden
Efter en meget velfortjent turøl og afslapning i solskinnet var der nogle, som gik i vandet (det var
helt vildt koldt) og svømmede ud til en badebro med en vippe. Der opstod hurtigt kamp om at
skubbe hinanden i! Vejret var dejligt, så de fleste lå og slappede af eller masserede hinanden på
luftmadrasser på græsset, mens madholdet var i gang. Der var nok af ørrune muskler, så der blev
masseret Ilirtigt i ugens løb :0))) Vi spiste aftensmad ved nogle bænke, som stod ved vandet, og da
det igen begyndte at regne, trak vi indenfor i en lækker varmestue med store vinduer ud mod vandet. Iler blev der hygget med irish coffee (igen ... ) og sange ITa vores sanghæfte, som trivselsudvalget havde medbragt.
Onsdag skinnede solen ITa en skylTi himmel - endelig! Vi roede ind til en lille by (I larmen) og sp iste ITokost l times tid. Vi købte is og slappede ar, og nogle var en tur i vandet (ingen grund til at
nævne at Rasmus var en af dem ... . ) Jeg selv lå og solede mig på en redni ngsvest, indt;: jeg fik at
vide, at dem måtte man altså ikke ligge piL .. , men hvor skulle en kanin vide det ITa? Jakobs shorts
havde faet en hård medfart i løbet af de første dage. lian ville ikke rigtig fortælle, hvad der va r sket,
men de var blevet ret så hullet, så del endte med, at de blev tapet sammen med gaffalape lil slor
morskab !(J[ os andre.
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Vi endte i Jondal, hvor vi ankom ret tidligt på eftermiddagen efter en rodistance på 28 km. Det viste sig at blive en langsommelig affære at !li bådene bragt på land, tordi vi ikke kunne gå ind i havnen, som vi først havde troet. Vores båd endte på et muslingerev, som ingen af os så, før det var for
sent. Måske var det på grund af de 20 stærke, som Niels H. hele tiden insisterede på, vi skulle tage?
Der skete heldigvis ikke noget, men vi fik fornemmelsen af at være Jesus, der gik på vandet, da vi
skulle have båden fii igen ;0)
Vi havde faet lov til at overnatte i et bådskur og havde lagt til tlere steder i havnen for at læsse bagagen af, før bådene blev sejlet over, hvor de kunne komme på land. Efter en velfortjent turøl gik
folk i gang med at rydde skuret, så der var plads tilos. Vejret var helt vildt godt, og vi fik noget
fantastisk mad til aften. Vi sad udentor hele aftenen og endte med at lave bål på pladsen. Rasmus
havde byttet sig til noget brænde for et par øl (han er jo noget af en krejler ... ), og trivselsudvalget
diskede op med sammensmeltet skumslik - uhmmm. Jakob og "visse hvasse" Ole gik i stedet på
den lokale bodega og betalte ågerpriser for øl!

Torsdag var vores overliggerdag, som skulle tilbringes med brævandring og blåistur. Morgenmadsholdet diskede op med brunch (pandekager, æg & bacon), hvilket var et dejligt alternativ til de andre morgener. Det tog Y, time at køre med bus op på fjeldet, hvor der bl.a. var et sommer-skicenter.
Fjeldet og bræen hed Folgefonn, og der var utrolig smukt, selvom det var overskyet.
Vi var 6, der havde meldt os til brævandringen, som burde have heddet "Vandring mhp. at se en
bræ", for vi var ikke nede at vandre på den overhovedet! Det var optrækkeri at betale 200 NOK for
den lille tur op afskiløjpen og ned på den anden side til bræen og hele vejen tilbage igen. De andre,
som tog på blåisturen, fik væsentlig mere for deres penge. Bræen var fantastisk smuk, men vi måtte
overhovedet ikke bevæge os ned afkJipperne for guiden, så vi kunne ikke følge med i de andres
færden . Vi nåede endda bussen tidligt tilbage til Jondal, selvom vi holdt en lille katfepause, hvor
vi sad og så ud på bræen. Tilbage i Jondal slappede vi af i solen, indtil de andre kom tilbage omkring spisetid.

Turøllet nydes ejler dagens strabadser. (Foto Rikke Mø/bæk)
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Madholdet fik brygget noget god mad, og da vi var færdige, begyndte det igen at regne, så desserten blev spist under vores presenning ved bådskuret. Det lykkedes Arme-Mette at lave en tin opvisning i, hvordan man ikke skal gå med en balje fyldt med dessert ... Folk var trætte oven på dagens
strabadser og gik tidligt til ro. Vi havde åbnet dørene mod vandet og havde udsigt over vigen, hvor
der var utrolig smukt i skumringen.
Fredag var vores sidste dag på vandet, og vi vågnede igen til en smuk dag med høj sol. Vandet var
helt blikstille. Vi fik pakket vores ting sammen og sat bådene i vandel fra den anden side af vigen.
Herefter blev de roet over til bådskuret, hvor de blev pakket og roet væk, så de andre både kunne
kornme til. Vi holdt en kort frokost, for vi ville alle sammen gerne tidligt frem, så vi kunne få bådene på trailer inden aftensmaden. Det viste sig senere, at vi ikke var så langt, som styrmændene (det
er jo ikke alle, der kan læse et kort ... ) først havde troet, så vi nåede først Sunndal omkring kl. 17.30
efter en distance på hele 33 km.
Det var igen besværligt at få bådene lagt til, men det lykkedes Jakob at bevare et køligt overblik i
vores båd. Det viste sig efterfølgende, at vi skulle have båden over på den anden side, så vi korn
lige ud at ro en lille tur mere, hvilket var helt rart, for det var trist, at turen var ovre. Vi samledes
bagefter på græsset, hvor vi skulle slå lejt'-og fik vores sidste turol i solskinnet. Maden blev ikke
helt god den aften, idet cajunkyllingen blev til cajunfisk. .. Vi måtte jo tage, hvad vi kunne ra. " Det
var dog spiseligt (nogle vil nok protestere her. ... ), og vi fik en del kommentarertil vores saltning.
Da vi havde spist, var der nogle af os, som gik en times tid opad mod den lokale bræ, som man
kunne se fra campingpladsen. Kirsten og Rasmus havde i stedet lånt nogle cykler og var taget hele
den lange vej (IP til bræen, som de nåede, inden det blev mørkt. Den skulle eftersigende være
smuk, og det var en dejlig aften at slutte turen på.
Lørdag spiste vi morgenmad i gråvejr og pakkede sammen, hvorefter bilen med traileren kørte omkring kl. 9. Vi havde det vældig hyggeligt, og trivselsudvalget havde sørget for godter til bilerne. Vi
nåede Halden lige ved grænsen til Sverige omkring kl. 17.30. Lars kendte en af de lokale roklubber, idet DSR har haft nogle både liggende der, og det var lykkedes os at få lov til at overnatte i
deres lræningssal. Vi skulle ud at spise afskedsmiddag, og der var bestilt bord på en fiskerestaurant,
men det blev ændret, idet flere ikke brød sig så meget om tisk - måske pga. cajuntisken dagen før?
Efter middagen gik nogle tilhage til roklubben, mens andre fortsatte ud i Haldens vilde natteliv.
Der havde været lidt uenighed om, hvornår vi skulle videre søndag morgen. De fleste ville dog gerne hjem så tidligt som muligt, så vi var oppe kl. 6 (gaaab). Bilen med trailer var klar til at køre kJ.
7, ogjeg indgik et væddemål med Jakob om, hvornår vi nåede Lund. Jakob vandt desværre væddemålet (en øl - er betait. .. ), og vi var i Lund lidt før kj. 13. Alt klappede med togene, så vi nåede
DSR allerede kl. 15. Det tog os kun I Y2 time at få pakket både mv. ud, og bagefter tik vi den sidste
turol samt noget pizza., før vi skiltes.
Alt i alt var det en perfekt tur til Norge. Jeg (og min medkanin Kirsten) er overbevist om, at det
ikke er den sidste langtur, vi kommer på. Det kan kun anbefales, at kaniner (og andre ... ) tager på
langturene, da det er en utrolig god måde at lære folk i DSR at kende. Af andre fordele kan nævnes: større armmuskler. sjov & ballade, 150 km. i rostatistikken, god mad, mester til at sætte ror på
bådene og ikke mindst solbrændthed :0)
Lena Hamborg
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Kolde fødder på Folgefonna
Torsdag d. 19. juli havde Hardangerfjords-roeme en velfortjent overliggerdag i det lille fiskerleje
Jondal- forresten en ganske særlig plet påjord. Vi havde allerede hjemmefra planlagt forskellige
aktiviteter, og vi var en flok på en tolv stykker, som havde meldt os til en såkaldt blåis-vandring,
dvs. en udflugt til toppen af en gletcher. Man tager bussen fra torvet, og snegler sig op i 1400 meters højde, til sommerskicenteret, et populært sted for snowboardere og vandrefugle af alle arter.
Her starter turen så.
Vi var et blandet selskab: visse havde både klatret og gået på gletcher, og andre, som jeg selv, var
fuldkommen uerfarne, og havde meldt sig af ren eventyrlyst, og fordi det kunne være spændende at
komme tæt på en gletcher.
Vi havde entreret med den unge Osmund fra Jondal Brefører Laug, og han førte os på en uforglemmelig seks timers vandring ned over en tunge af det enorme Folgefonna-gletchersystem. Vi
startede ved toppen, og det så temmelig meget vildere ud, end jeg havde forestillet mig. Jeg var
ikke mange sure sild værd ved starten af turen, min højdeskræk sad uden på tøjet og mine ben
blævrede som gele, da jeg, bleg om næbbet, fik spændt de akavede steigeisen på støvlerne. Vi gik i
reb og seler, og var alle forsynede med hjelme og isøkser, men alligevel - det tog tid at vænne sig
til den mærkelige gangart, og at lære at holde rebet stramt hele rækken ned.
Efter lidt tid kunne vi dog begynde at nyde det storladne og surrealistiske landskab. En gletcher,
tæt på, består af en blanding af mange forskellige isforrner, og er visse steder babyblå som colgatetandpasta (den såkalde blåis, som far farven, fordi al ilt er presset ud af den), andre steder grå og
slasket eller kridhvid og fuld afspir og fremspring, som en skumplast-scenografi til Snedronningen.
Nogen steder er den pyntet med tegl røde striber, som skyldes en alge der lever i isen. Og man ligner en skorstensfejer bagefter sådan en tur, for isen er meget mere snavset end man tror.
Vi gik, kravlede, klatrede, sprang eller rutchede på røven (alt efter alpine talenter), fra iskam til
iskam, i Osmunds rutinerede forspor, og tik et utroligt spændende indblik i hvordan sådan et landskab skal tackles. Det var med hjertet oppe i halsen meget af tiden (enten af skræk eller afudslidte
ben) for mit vedkommende, men det var aldeles overvældende, ogjeg skal aldrig i mit liv glemme
det. Det var simpelthen SA flot.

Tekslogfolo.· Tina Taul
l741ii~if~W_~

Så er vi godl snøret ind - og sammen. Ve den der nu skal lisse nu'
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Ved kanindåbsfesten blev nedenstående herlige sang, skrevet af Signe Adrian, sunget. Vi har desværre først nu faet fat i teksten og kan bringe den til glæde for både dem, der ikke deltog i festen og
for dem, der deltog.

Mel. "Jeg har min hest"

Kanindåbssangen
ALLE:
Så blev der end 'lig DSR-dåb Uuhuul)
med viking'fest og højt hurra-råb Uuhuu.')
Vi har jo vented . dagen længe Uuhuu!}
og sparet op af vores penge Uuhuu!}.
Og nu skal styrmænd høres - kaniner ligeså!
De gamle roer' råber i kor for at forstå:
Hvor'n hulen disse små kaniner,
som fjoller rundt og bare griner,
har fået ro-ret - har de drukket
eller en styrmand blot bestukket?
INSTRUKTØRERNE til kaninerne (/«minerne i kursiv):
Nu har vi fulgt i mange uger Oo-vel!}
et kuld kaniner - og vi gruer, (hvo 'for?}
for I har stadig knapt nok fattet (hva'ba'?)
Hvordan man ror - I ror for fuattet (slap al.
I fedter med en åre, som om det var en ske
r rørte med i suppen - I far os til at le.
Smut heller' hjem til mors kødgryde
det' spild af tid - r vi I ej lyde
kommandoer fra os, desværre,
I stadig meget har at lære!
KANINER til instruktørerne (instruktører i
kursiv):
Nu er det tid for os at tale (de' ve!!))
man skulle tro I' splittergale (sæt if).
Sandhedens time er nu inde (lWrdt i!)
og læg Jer dette klart på sinde (smut hjem!):
I prøver os at lære, den kunst det er at ro
kommandoer I mumler og I har sure sko
I ridser båden, når I styrer
opfører jer som søuhyrer
små konger, som os blot vil jorde prinsesserne I dog vil SCORE!

STYRMÆNDENE (med patos!- dyb stemme) (alle andre i kursiv):
Som styrmænd har vi nog't at sige, (spyt ud!)
vor's ord har vægt i dette rige (så. så ..)
ja, det er os der styrer båden (slap af;
og vi vil si' et ord om måden (nå. så .. .)
kaninerne de fumler med årefedt på land,
de medlemsnummer glemmer og når så sidste
mand
omsider er ombord på skuden
er vi af sted bundproppen uden.
At skifte plads ta'r sylten timer,
ti stærke - årh! - de så besvimer!
KANINER (alle andre i kursiv):
Det' vel! Knyt sylten, før I revner Oa. velf)
afvrøvl og vås - helt uden evner 00. så?)
det er vi ikke, hør nu bare (ka' selv?!)
os kan man nemlig ikke narre (sådan!).
Kommandoer vi kender:
det' vel og lige træk!
Det sjældent at det hænder
vi ta'r kommandostr~ik'!
Vi snupper snildt et par kanaler
og ror til søs, når [ befaler.
Vi laver mad til jer hver uge,
den kræver kun at [ den sluge!
DE GAMLE ROERE til kaninerne (alle andre i kursiv):
Tag det nu roligt og slap lidt af(u-ha!)
Der' flere sider af denher sag (nu ve!. .. ).
Kaniner, lyt og la et råd med (sådan!)
lad vær' at sidde der og smågræd' (pus, pus l)
Lidt øv 'lse, det gør mester og hvis I bare ror
og kommer til nog'n fester, så er det at vi tror
det nok skal blive fryd og gammen
med rig'lig plads til allesammen
Det allerbedste I kan gøre:
er: medbring bolsjer til at smøre!
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INSTRUKTØRER (alle andre i kwsiv):
Det sandt, en boljsepose skaber (godt så)
- særligt blandt grise, kø'r og aber - (øf øj)
et særligt skift i ro-hwnøret (hal-løj!)
og mange fejl kan bli' tilsløret Oa veO.
Men et kan ikke s~iules - vi kommer til det nu
det dem, som ej er døbte - det skal de nu
partout
de slipper ikke blot fordi de
fra arbejd' ikke ku' fa fri i
eftenniddags, mens der var dåb her
- la' os nu se, hvad der mon så sker. ...

ALLE (alle i kwsiv):
Det rar vi se, når sangen slutter (u-ha!),
men først en skål for vore gutter Oubii),
for alle styrmænd og styrkvinder (sådan!)
for dem som taber og som vinder, (hurra!)
når DSR vi dyster
om guld og andenplads
(og tY lder vort tornyster...)
- vi løfter vores glas
og si'r til nye som til gamle
enhver som sanse kan og samle:
VELKOMMEN HER og føl jer hjemme
og råb et sKAl med jeres stemme!
Signe Adrian

Lidt om Signe Adrian
Signe startede i DSR april 2000 og har derfor et par sæsoner på bagen. Efter eget udsagn er hun
indbegrebet af en kageroer: elsker kager og den friske havlutl, (som giver yderligere kagesult),
fedter stadig lidt rundt i kommandoerne, har de der ups-sprøjte-åretag, som går ud over med roerne
osv.
Hun stadig husker fornemmelsen af ikke at kende så mange, være ny kanin og have behov for at
blive rystet sammen og lære de andre bedre at kende. Signe foreslog derfor Steen Knudsen, at der
blev lavet nogle forskellige indslag til kanindåbsfesten. Forslagene endte med kanindåbssangsindslaget. Tidligere på sæsonen havde hun hjulpet til ved nogle af festerne og spillet til sankthansaften.
Efter Signes udsagn skal DSR nok ikke regne med, at hun kommer til at tilføje pokal-parken en lille
guld- eller sølvsag, men til gengæld spiller hW1 eller skriver gerne en sang i ny og næ, hvis der er
interesse for det. Mon ikke kommende festarrangører m.v. vil vide at gribe dette tilbud og udnytte
Signes musik- og sangskriverkunnen til glæde for medlemmerne?

LB

Signe i gang med harmonikaen ved DSR 's arrangement sankthansaften.
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Kaninlangturens dagbog
Fredag den 7. september

l syg kanin, 2 afløsere nmdet i sidste øjeblik, antal overflødige stynnænd sendt hjem: l, antal
(endnu mere) overflødige stynnænd dukket op 5 kvarter senere: I, antal pizzaer spist: O, antal pizzaer ønsket: l - mindst, antal Irish Coffee serveret: O(skidt), antal kilometer roet: 13.

17.15: Så er Kvaser på vej, med Dannebrog og det hele, klar til at lægge sig i spidsen for årets
kaninlangtur. Men! Styrmandsmødet!! -tilbage igen!

17.40: Endelig er alle på vandet: 5 både, 5 styrmænd, IO kaniner. Bortset fra landholdet (. . .j, bestående afklubbens yngste medlem, dennes mor, og den (endnu mere) overjlødige styrmand

19.35: Hektisk aktivitet ved ARK, hvor man er ved at afvikle 'IO km sved på panden ' ... Vifor dog
skovlet os gennemjlamingostykker og rustne spraydåser, lagt til, og slæbt bådene på land

2/.30: A Ile er mælte og glade, turiedeisen dog lidt fortvivlet over at gå glip-af Irish Coffee grundet
barneputning. Vi andre må imidlertid også nøjes med atforestille os det, da indkøbsholdel troede
at hyggeholdet havde købt ind til det, og omvendt.

00.55: Festen er så småt ved at ebbe ud i ARKs hyggelige sommerhusagtige køkken.

Lørdag den 8. september

Antal bundpropper glemt: l (Kvaser, selvfølgelig!), antal propøl drukket: 3, regntøj taget af: \O
gange, regntøj taget på igen: cirka lige så mange gange, antal frokoster: 2, antal kilometer roet: 27.

04.00: En uidentificerbar person, cirka med Anders' højde og med noget der ligner Thorstens nalbukser, rumsterer rundt mellem sofaer ogjjernsynsbord, og tager sig den frihed at TÆNDE LYSET"I

07.15: M tidligt op. da slusen venter forude, eller rettere sagt ikke venter I Ved morgenbordet er
det altoverskyggende emne nol/ens rumsteren: Ingen med Anders' højde vil dog indrømme at have
lusket rundt i Thorstens nalbukser og lændtlys. Kun megetfo har kastet sig ud i det vovestykke del
er, at tage bad i et unisex-baderum. Til gengæld siler en tung regn ned udenfor ...

10.05: Ikke helt overbeviste om slusens eks~~tensbereltigelse - vandstandsændringen var praktisk
taget wnærkbar - sidder vi nu i Hvidovre Roklub og spiser frokost ... og smører madpakker/!
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14.30: M døsig stemning. Efler frokost er enkelte travet over for at se på Ishøjs strandede betonhval. For dejlesle har Slusehavnen, Kalveboderne, Avedøreværkel, vindmøllerne på Avedøre
Holme, højhusene i Brøndby Strand, og lagunerne i Ishøj Havn dog værel rigelige indtryk, og disse fordøjes i sofaerne i Ishøj Roklub, imellem strålerne fra den lave eflerårssol, som overraskende
skinner her i Ishøj.

16.10: Pause på vandelfor al nyde det magiske syn det er, al se AvedøreværkeIs blanke overjlade
fange solens stråler. Og så selvfølgeligfor al se hvad der gemmer sig i styrmandsposerne ...

18.05: Madholdel hygger i køkkenet, og vi andre hygger iforskellige kroge afkajakklubben, som
har forbarmel sig over os, efler al en kæmpefest i roklubben har gjort os hjemløse.

21.35: Del er mærkeligl al man kun benytter sig af al piske jløde Iii skum i enfrysepose når man er
på lur - det er jo heil vildt effektivt!!!

Senere: M irrilerende at der ikke er en hylde fuld affunky party-CD 'er, når nu der er el anlæg, et
'dansegulv' og når folk gider al danse! Nå, indtil videre lykkes det at holde gang i feslen ved hjælp

af et skrattende P3-program, åbenbarl den eneste kanal der sender med et signal der er krafligt
nok lil al nå heil til Hvidovre Kajakklub ...

To søde kaniner -lige til al sætte lænderne i.
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Søndag den 9. september

Antal sydgående robåde ved slusen: mange, antal våde roere: rigtig mange, antal kilometer roet: 18.

8. 10. Igen umenneskeligt lidligt op - slusen /wlder. Og igen silende regn. En mere end samvittighedsfuld hovedrengøring er ved al værefoldendt, er sikker på al DSR lil evig tid vil være mere end
hjerleligl velkommen ti! at overnalte i Hvidovre Kajakklub, ja, måske ligefrem vil blive inviteret ...

9.30: Lige nord for slusen En charmerende Irængsel afrobåde fra KR, ARK og SAS for el øjeblik
roning al ligne nogel nær del modsal/e afden 'rnarginalsport' del vist er.

9.45: For ligesom al gøre lurenfuldslændig spejlvendl, lægger vi li! ved ARKfor al bytte landhold
Del regner endda lige så megel som sidst vi var her.

10.30: Del dårlige vejr er - om muligt - blevet værre, og alle ideer om /wnal-/wffepause forkastes.
Vi nyder dog lige en kop for al samle kræjier lil vandel ud for OpfYldningen ..

Senere, hjemme: Del (vandet udfor OpfYldningen) visle sig al være lige såfælt som frygtet. Så
efter at have spulet bådene, gjorde et varmt bad rigtig godt. Vi slul/er af med frokost i slyngelstuen. Folk begynder at drysse hjem, og nye medlorskellige søndagsærinder i klubben kommer til;
Sels/wbet viskes lige så stille ud, en mættet weekend er lorbi.
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Langtllf Mors rundt 11.-18. august 2001
Deltagere: Ulrik, Pia, Thomas, Ellen, Kirsten-Marie, Maria, Inge, Søren, Niels, Annette, Lone,
Lotte.

Lørdag
Turen startede som et veritabelt chok for en del af de kaffedrikkende deltagere, idet Pia fik overtalt
togstewadessen til at hævde, at der ikke var mere kaffe, da Ellen bestilte. Sjældent er 4 DSR'ere set
med så vilde og flaksende blikke, i så dyb tavshed forårsaget af chok, og, blev det senere afsløret.,
med så grumme morderiske tanker bag det stivnede ansigt ..... Kaffe var i det hele taget et tilbagevendende samtaleemne på Morsturen.
I Struer, hvorfra starten gik næste morgen, kom Annettes mor med boller og kage tilos om
aftenen. Dette indslag blev nydt til fulde med fjordudsigt samt nysgerrig undren over 6 tyskere og
deres rigning af2 toer-inriggere med master og dertilhørende sejl til en anderledes tour de Limfjord.
Søndag
Turledelsen mente åbenbart, at det var mest praktisk at fa turens dårligste vejr overstået på førstedagen. Så i god vind og særdeles kraftige byger satte vi kursen øst om Venø via Kås Hoved til Jegindø. Til stor tilfredshed for os lå en gruppe sæler på nordspidsen af Venø og nød livet. De dumpede i vandet, da den fØrste robåd nærmede sig, og det var ikke, fordi de blev skræmte, men derimod fordi de var mindst lige så nysgerrige efter, hvad vi var for nogen, som vi var efter hvad de var
for nogen. Det var et stort og meget underholdende indslag at se den ene sæl efter den anden stikke
sit hoved op afvandet for at ligge og virre lidt med det fra side til side og nysgerrigt betragte os
med deres store øjne. Nå, vi måtte jo videre, og et par seje kryds over store bølger senere (Niels og
Maria fik ved den lejlighed deres høj-sø ilddåb) lagde vi ind ved Jegind Havn på Jegindø. Allernådigst., og efter at skipperkro-fatter havde indset at han kunne tjene penge på os, fik vi lov at indtage
frokosten i tørvejr under hans halvtag. !mellemtiden stod himmel og hav i et med meget små mellemrum mellem bygerne. Her var det at Kirsten-Maries tØrste litterære kvarter blev gennemfØrt.
Knud Sørensen er fra Mors, og har skrevet en del korte noveller og digte om egnen, og hver dag
ble,v vi belært om en ny fmurlighed om området vi roede igennem. Så sig ikke at man ikke kan være kulturel på langtur. Dagens historie handlede om Vores kaffe, og den udsendte referent vil blot
notere sig at den ikke just gavnede de 3 tedrikkende roeres sag..... Efter et par timer stilnede bygerne af, og det blev besluttet at ro igennem til Doverodde idag. Vi stævnede ud i de sæl ty Id te vande
igen. Og roede rigtig længe. Via Munkholm Odde, Agerø og Lindholm til aft.enens lejrplads. Det
tog rigtig lang tid. Så det var en lille smule mørkt., da vi endelig nåede frem. Og efterfølgende var vi
enige om, at være temmelig stolte over at slå telte, som for en del af os var af ukendt konstruktion
op i mørke. Køkkenholdet fik tryllet, og hvis ikke man gik direkte i brædderne, var der godnathygge først på og bagefter under den medbragte presenning, da himlens sluser åbnede sig på ny.
Mandag
Oven på råroerdagen i går tog vi (også i dag) en langsom morgen. Vi brugte bl.a. tiden på at besigtige egnen ovenfra, da man kunne komme op i den lokale købmandsgårds silotårn. Købmandsgården var i øvrigt omdannet til museum. Fra siloen kurme man bl.a. beskue ikke mindre end 164 af
egnens vindmøller. Jo, de er skam glade for blæsten nu om dage på Mors, som Kirsten-Marie også
fik gjort opmærksom på i et af de litterære kvarter. Ajle har investeret anparter i vindmøller, og
klapper i deres hænder når vinden blæser, og os stakkels roere må kæmpe mod Limfjordens høje
bølger. Vi fik dog også roet lidt, en forholdsvis kort distance på nogenogtyve kilometer mod nord
op til Thisted Roklubs hytte ved Skyum Bjerge. En dejlig hytte med fjordudsigt, dog uden vand, el
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eller lokum. så primituren aftog stort set ikke i styrke af, at vi kom indendørs. Om aftenen blev der
spillet en del kort og afsunget en halv sangbog arden sangglade del af selskabet.

Tur/edelsen er altid et skrid/foran! Hvordan kommer man nemmest til Skive ...

Tirsdag
Der var indtil hjemkomsten stående diskussion i gruppen om, hvorvidt dette var dagen, hvor vi roede 30, 40, eller 50 km. Faktum er i hvertfald, at vi roede langt, og at teltene også i dag blev slået
op i mørke ved Ejerslev Lyng. Men inden vi nåede så langt, havde vi en begivenhedsrig dag. Formiddagens indkøbsstop i Vilsund blev f.eks. ekstra interessant, da det gik op for os, at I. etape af
Post-Danmark Rundt kørte forbi, just som vi var der. Så fik vi set det med. Efter frokost i Gullerup
roede vi forbi den nok så berømte molersskrænt HankJit. Desværre var der pålandsvind og relativ
høj bølgegang, så der var grænser for, meget energi vi kunne bruge på at beskue skrænten, når bådene samtidig sku.lle holdes rigtigt i bølgeme. Vi fik dog mange Ilere molersskrænter at se de følgende limer og dage. Et af hjulene på eeer sædet i den gode båd "Thisted" valgte at knække ud for
en af skrænterne nogle kilometer efter Hanklit. Det var stadig pålandsvind, og bølgerne var stadig
høje, og det var derfor umuligt at række en værktøjskasse over i den nødstedte båd. Ergo: 2 både i
land i meterhøj brænding på stenstrand. Det krævede sin mand at tage vare på bådene under disse
forhold og t1i dem og mandskab sikkert i land og fra land igen. Maria og Niels fik og;å her en oplevelse, som ikke er mange kaniner forundt i deres debutsæson. Og Søren, som havde pakket værktøjskasse hjemmefra, kom afmed det tørste hjul i kassen. Han kunne ikke vide, at der ville blive
brug for samtlige reservehjul inden turen var omme .... Sjaskvåde fra top til tå kom vi dog videre,
roede op til Skarrehage bag hvilken der var så meget læ, at de 2 tørste både var gået på land for at
vente på os. Tørt tøj blev fundet frem og sukkerdepoterne tyldt godt op til de stadig ca. 15-30 (!)
manglende kilometer. Imens nærstuderede dagens dyr (køer) os, og vi dem. De fandt aldrig ud afat
åbne vores skorpekasser, men forsøget blev da gjort af mere end en ko.
Vi skulle sande at nordspidsen af Mors er en meget lang og smal tange. Irriterende, når man
ligefrem kan se det vand, man skal ro sydover i om en 10km's tid, fordi tangen er så lav. Feggeklit
viste sig dog at være flot, og da vi først havde passeret den og rundet nordspidsen omkring Feggerøn, kunne der vel ikke være langt igen. Troede vi. Klokken slog, maverne begyndte at knurre, aftenstilheden lagde sig og vi tik Ilat dejligt vand at ro sydover i. Nu da det alligevel var ved at blive
sent, besluttede Thomas, Inge og Lone sig for at etablere en sand handicap-båd. I~vem af de tre,
der startede, vides ikke, men taktum er i hvert fald, at Lone valgte at genopfriske sin gamle armskade, Inge etablerede en ny arm-skade (herefter døbtes damerne De 2 skader), og for at Thomas
undgik at føle sig udenfor, havde han valgt at indtage mindre væske, end hans krop krævede. Uet
bliver man efter sigende hvid i hovedet af, og så bliver man tvangsbevædsket med. hvad der kan
tindes af flydende i båden. Ue 2 skader måtte jo så ro. Frem kom denne båd dog også.
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Onsdag, overligger- og FUNdag
Turledelsen havde med vanlig omhu valgt at lægge ugens overliggerdag sammen med den absolut
varmeste og mest solbeskinnede dag., hvilket fordrede en del badning, og nogle få sløve gåture lil
det nærvedliggende molersudgravningsværks Ilotte eksponerede lagdelte skrænter. Dagens indiskutabelt vigtigste begivenhed indtraf. da resterne af en flaske pink FUN blev hældt i vasken til Marias (meget) store fortrydelse. Morale: MAN HAR KUN DET FUN MAN SELV BLANDER.
Om eftermiddagen og aftenen kom flere og flere af Kirsten-Maries store Mors-boende familiemedlemmer dryssende. Og del satte vi stor pris på. Især idel de leverede 2 af aftenens 3 deserter, samt hjalp med ti Iberedningen af den sidste. Efter dette ædeorgie havde turledelsen sædvanen tro indsat et nyt underholdende indslag på programmet: Morild i vandet. Der blev leget en del
med dette neonskinnende af alger forårsagede fænomen, og Ulrik og Pia var friske og hoppede i
baljen. Vi andre nøjedes med at beundre de 2 selvlysende spøgelsesagtige skikkelser derude. Det
var fantastisk.
Torsdag
Vi gik sydover, og efter at have passeret Dråby Vig kommer vi ud for et tordenvejr. Heldigvis kom
det ikke lige hen over os, hvilket vi var glade tor, mest pga. de pludselige kastevinde som oftest
ledsager tordenvejret. Efter en solbeskinnet trokost ved Nykøbing M's roklub måtte vi jo til det
igen. Vi satte kursen mod spidsen afØrodde tor derfra at krydse over Sallingsund. Kort efter sad vi
4 både i høj sø ude på Sallingsund, hvor, -surprise- endnu et hjul på et sæde gav op. Efter en af de
mere og mere tilvandte reperationspauser roede vi til Fur lor at lægge til ved Stenøre og Fur Bådelaugs hytte. Om aftenen hev vi det krøllede, men rene krotøj frem og gik på Fur Færgekro tor at
indtage de største rødspætter set i mands minde. De var vel hver og en på størrelse med et bigblade
(mindst).

.... medsejl!
Fredag
Skal vi sige det sådan, at vi da alle vågnede helt op da vi i et meget højt tempo måtte flå allerede
ilagt bagage ud afturleder lJlriks båd og hive den op afvandet, ide!... .... bundpropperne manglede!
lsk, tsk. Set udefra opstod der i øvrigt en helt speciel hygge i den samme båd omkring samarbejdet
med al skifte hjul på et rosæde på strækningen mod Junget øre. Nu var Søren begyndt at blive alvorligt bekymret lor, om værktøjskassen kunne trylle llere hjul trern .... Frokost i Sundsøre på Salling, hvorfra en del lik taget den lokale færge til Hvalpsund for at handle ind. Vi havde forladt molers-skrænternes land og roede i en ny loml for landskab mod syd med udsigt til bøgeskovsbeklædte skrænter og glimt aret enkelt rådyr ind imellem.
Turens sidsle overnatning foregik ved Skive Roklubs hytte på Grønning øre. Et pragtfuld
sted med en lille bitte hvidkalket stråtækt hytte i bakker dækket afblomstrende lyng. Hytten rum28

mede akkurat plads til køkken, et spisehjøme som bænkede os alle, og en hems. Det hele var nyistandsat og meget misundelsesværdigt for os DSR' ere, som jo fortsat "mangler" et sommerhuslhytte efter at den gamle forsvandt. Også denne aften var der s~emeskue på himlen, og endda
en smule nordlys. Det var perfekt.
Lørdag
Ja, ja, vi måtte jo lige bevise at vi godt kan stå tidligt op og komme tidligt på vandet. Så dælme om
ikke alle var ude af soveposerne kl 6.30, og efter en super-effektiv morgen var vi på vandet kl 8.55.
Dette pa~sede med, at tågen lige så langsomt lettede fra Skive Fjord, og de sidste I I km af denne
langtur var ganske enkelt pornoroning i et landskab, som var eventyragtigt, feerne og alferne kunne
næsten skimtes derude i morgendisen på den blikstille tjord. Eller inde på land, hvor først en legesyg rævehvalp afsløredes, og senere en mere erfaren og dermed sky voksen ræv strøg forbi. Nå
men alting har en ende, også en langtur, og efter denne suveræne morgenoplevelse dukkede Skive
Roklub langsom~ men sikkert op i horisonten. Efter nogle timers hæftig team-aktivitet med klargøring af både og fællesgrej afsluttede vi med en stærkt tiltrængt frokost og turens sidste turol. Herefter er der kun tilbage at sige stor tak til Ulri~ Pia og Thomas for en meget veltilrettelagt tur.

PS: Inge mener stadig, at der også svømmer 2 marsvin rundt i Limfjorden!
Lolle JlIeris

Glimt af det rige dyreliv på Mors: kanin og køer. Del er køerne bages/.
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Orienteringsløb 2001/2002
Dato
16.12.
13. Ol.
03.02.
24.02.

Løbstype
Julekispus
Gåsehusløb
Gåsebusløb
Gåsehusløb

Skov
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt
Ravnsholt

Arrangør

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

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om
disse løb eller andre løbstilbud:
http/lhomeO.ine!.tele.dklrclausen/dsr/osek .htlll
eller via www .dsr-online.dk

Tilmelding:
G~sehusløb:

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

Øvrige løb:

Johan Frydendahl,
Engbakken 27
2830 Vinun
tlf. 38 176252 (arb) 45 858605 (priv)
(Tilmelding 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 all. til redaktionen, eller man kan
sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andel. Indlæg kan alleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke som
tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes 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. Il. januar 2002
Redaktion:

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

Tryk: Offseta, 4913 Ho_rs_lu_n_d_e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Oplag: 1.250 stk.
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--- - Danske Studenter.s Roklub, Strandvænget 55, 2 100 København ø
Postgiro 500 34 66
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TIC (køkken og kontor): 39296320 Telefax: 39296322
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Formand:
Paul Briiniche-Olsen
HøjrupsAlle 27
2900 Hellerup
W 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Joh an Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virwn
W 458586 OS
c~rnai! : kasserer@ dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.lv.
2100 Kobenhavll ø
W 3927 48 82
e-mail: dsr@dsr-onlin e.dk

Kaproningschef:
Rune Gartner
Skindergade 32, lej. 17
IIS9 Kbh . K
W 26747048
e-mail: kaproning@dsr-onl ine.dk

I nst ruktionsrochef:
Morten Runge Poulsen
Hovmarksvej 24 B
2920 Charlottenlund
W39901025
e-mail: inslruklion@dsr-online.dk

Motionsroehef:
Sleen Knudsen
Lollandsvej 26, 3.lv.
2000 Frederiksberg
W 38 198931
e-mai! : rnOlion@dsr-online.dk

Langtursrochef:
Lene Christensen
Præsløgade 18. 2.lh.
2100 København ø
W 3S 42 05 IS
e-mail: langlur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Peler Viu f Johansen
Holsleinsgade 55, sUv.
2100 København ø
W 35434041
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Husforvalter:
Mogens Haul
Slrandvængel 55
2100 København ø
W 39298499

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

Motion+:
Lars B. Krislensen

Sleen Billes Gade 7, 5. Iv.
2100 Kobenhavn ø
W 35428456
e-mail: pluS@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
WJ677 1009
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

Kon'ingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR. Slrandvængel 55 .
21 ()() Kobenhavn ø

c-Illail:

(lk·h~lll"":;: I/ ';'\.'! 'II ~ I
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Orienteringssektionen
Formand:

Rona Id Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
W 45 88 58 R6
"----- -

-

Sekretær:
Johan frydendahl
Engbakken 27
2830 VirI1m
W 45 85 86 05
_ _ __ _ _ __ ...J
- ----'- - - - - - - - - -- - - Kasserer:
Nis C. J. Schmidl
Hvedev~i ·14 SI.
2700 Ilronshøj
W 38 284871

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 (;cnlofte
W 3<) 68 0.1 19
c-Il~_i!.~ .
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Kaffepause på sommerens lur lil Hardangerjjorden i Norge.
Læs i b/adel om langturene lil Norge. Mors og kaninlangluren
32

