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I Forside: Glimt fra 3. runde af Otter Grand Prix på et af"Åbent Mil<" holdene. Foto: Lars Bundesen
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Leder
En 4 'er uden styrmand er sat
Hjemvendt fra Cuba i december var humøret i top, ikke mindst pga. masser af 501 og vanne.
Men med et blev al min opsparede energi afløst af en kold brise. DSR bladet, som jeg har
været en del af de sidste par år, dumpede ind af brevsprækken og kundgjorde, al der efter stor
sandsynlighed ikke ville udkomme flere medlemsblade.
Selv efter ihærdig indsats fra alle sider så det nu ud som om, at den synkende skude ikke
kunne reddes. Kaptajnen var gået fra borde og havde overgivet roret til mig. Jeg kunne
konstatere, at vi kun kunne stille med mandskab til "en toer" -endda uden styrmand, og det
var simpelthen for få til fortsat at holde kursen.
Pludselig blev den kolde brise afløst af masser afvanne, og ude i horisonten dukkede en ny
båd op "en 4 'er uden stynnand" . Vi fik nemlig toeren fyldt op - og mere til!
Det betyder, at jeg stolt kan præsentere et nyt mandskab, som består af fire friske DSR
medlemmer, som har lagt alle kræfter i, så du i dag og fremover stadigvæk kan sidde med dit
DSR medlemsblad i hånden.
At båden ikke har nogen styrmand virker måske en smule dristigt, og det er jo heller ikke helt
korrekt. Det betyder blot, at vores målsætning er, at vi alle fire trækker lige træk; har båden i
balance og vigtigst af alt, at vi alle styrer i samme retning.
Jeg ser derfor frem til et nyt årti; et nyt mandskab og derved også mange nye ideer og inputs.
Vi har så småt stukket en kurs; sat årerne i vandet; ogjeg kan kun se frem til, at vi ror derudad
i samlet flok .

På mandskabets vegne
Marianne Bentzen (redaktør)

Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

9. og 16. februar

Arbejdsdage

16. februar

Besøg på G lyptoteket

8. marts

Klubmesterskab i ergometerroning

8. marts

Blåt øje Fest k!. 19.00

14. marts

Vennernes generalforsamling

15. marts

Jnstruktørdag

17. marts

Jntroaften k!. 20 (for ny e kaniner)

22. marts

Hjælperfest

29 . marts

Oprydning i bildhallen

30 . marts

Standerhejsning k!. 12

Nyt fra bestyrelsen
Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at DSR bibeholder lejemålet på "Udgård"
ved Hallandsåsen. Dette skyldes medlemmer, der frivilligt har tilbudt at arrangere ture til
"Udgård" - Bestyrelsen ønsker held og lykke og håber rigtig mange vil gøre brug af tilbudet
Bestyrelsen holder den I. marts strategidag.

Uforpligtende Tilbud :

• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
www.a lfa - eklund.dk ·Telf. 70206776
E-mail: hel@alfa-eklund. dk · fax. 70204413

Besøg på Glyptoteket
Motionsudvalget, DSR
Søndag den 16. fehruar tager vi på udflugt til Glyptoteket ved Dantes Plads 7, t 556
København V.
På denne dag vil der kl. 14 være en rundvisning om temaet: Fra den romerske hverdag.
Mødetidspunkt: Kl. 13.45 ved Glyptoteket
Entre: Gratis
Max antal deltagere: 25
Tilmelding: Mail til morten_eiersted@hotmail.com

Vedligeholdelsesdag
Klubhuset trænger til nogle kærlige hænder - er det dine ????
Kom og vær med til at hygge om vores klubhus med nye som gamle rovenner på en
arbejdsdag.
Sammen kan vi forbedre vores klubhus. Vi udfører små reparationer, maler mv. alt sammen
noget som er til gavn for os alle.
Så skriv dig på listen og mød op!
Jo flere vi er jo bedre får vores kJubhus det!
Arbejd~dage:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Søndag d 9. februar kL / O- /6
Søndag d. /6. februar kl. /0 - /6

Fredens Projekt
! erkendelse af. al den almindelige generalforsamlingsform ikke er helt fyidestgørende som
beslutningsplatform i DSR, indkalder Styrmandslauget nu hermed til:

INTERPLANET ARISK TOPMØDE

Topmødet vil starte lørdag d. 8 marts kJ. 19.00, og finder sted i det smukke. arkitekttegnede
konferencecenter på Strandvænget nummer 55.
'Vi gør det ikke for vores blå øjnes skyld, men vi gør det IGEN!' - StyrmandsialIget

Hold skarpt øje med opslagstavlerne - billetsalget starter snart

For Handelsbanken er der
gået sport i at spille en
rolle i det lokale, og vi er i
god træning, når det gælder
om at se muligheder for

~.-

I

Østerfælled Torv 40. I. tv I Postboks 2663
2100 København ø I uf. 3525 3800

j

osterbro@handelsbanken.dk I WW\Nhandelsbanket~.dk

~-

dig og din økonomi.

Handelsbanken
- e n rigtig bank

Klubmesterskab i ergometerroning
Så er det ved at være tid til årets klubmesterskab i ergometerronmg
Mesterskabet afuoldes 8. marts og første løb køres kl. 12.30.
Der konkurreres i kategorierne:
I. Individuel dame

: 1000 meter

2. Indivi duel herre

: LOOO meter

3. Motionsløb dame: 1000 meter individuel (for folk der aldrig har deltaget i kaproning
(indendørs og udendørs))
4. Motionsløb herre: 1000 meter individuel (for folk der aldrig har deltaget i kaproning
(indendørs og udendørs))
5. Holdkonkurrence: 4 x 500 meter (holdene sættes ved lodtrækning)

Til vinderne er der FLOTTE PRÆMffiR!! !!!

- Er du til det mørke?
Vi har et eksklusivt
udvalg af møbler i
rosentræ. Vi sælger
livsstil, der er
inspireret af gammelt
engelsk og italiensk
design . Håndlavede
stilmøbler med mange
smukke detaljer. Kom
forbi og se dem i
vores forretning på
hjørnet af
Østerbrogade og
Christiansmindevej.
www .unq.dk
moebler@u nq.dk

1 l!1~IC.Dle møbler, Østerbrogade 115A, tlf. 3929 8 118
Mandag - torsdag k!. 10.00 - 18.00, fredag kl.lS.00 - 19.00 og lørdag kl. 10.00 - 16.00.

Info fra køkkenet i DSR
En hilsen fra Heidi
Jeg vil gerne starte med at sige godt nytår til jer alle sammen.
Jeg kan fortælle jer, at flere og flere spiser deres aftensmad i klubben. Endvidere er det dejligt
at se, at vores kaproere også er begyndt at benytte sig af tilbuddet om aftensmad i køkkenet.

Velkommen til alle jer
Der er desværre nogle problemer. som vi er nødt til at fa løst.
Et af dem er, at folk her i de sidste par mdr. er blevet dårligere og dårligere til at rydde op efter
sig i Slyngelstuen. Dette går bl.a. ud over vores barvagter. Som I alle sammen jo nok ved, er
det frivilligt arbejde at stå i baren, og det kan da ikke være rigtigt, at man ikke lige kan rydde
op efter sig selv.
Det næste er, at vores opvaskemaskine ikke er den nyeste model mere, og den bliver brugt
meget hver dag. Vores bestik er ikke rent mere, og selvom jeg gør alt for, at det ser
nogenlunde ud, er det ikke lykkes for mig. Så fremover vil der i vasken stå en spand med
sæbevand og der skal bestikket lægges ned i. ALT andet skal skylles godt af, der må ikke
sidde madrester på noget når det kommer ind i maskinen. Kaffekopper SKAL også skylles af
inden de sættes i bakken. Dette er tit et problem efter weekenden nar folk har drukket kaffe og
bare sat kopperne i bakkerne uden at skylle dem af, for så kan jeg stå med skurepulver og
børste for at prøve at fa dem rene.
Det er så lidt der skal til for at det hele glider, så vær sød at tænk på andre ..... .
Som I alle ved, er maden nu steget til 40 kr., og køkkenet løber bedre rundt nu. Men ikke alle
ved, at nar de køber en vegetarret (salat og brød) til 20 kr. betaler man altså KUN for salat og
brød. Man betaler ikke for ris, kartofler eller pasta.
Her til sidst vil jeg godt komme med en bøn til jer alle sammen. Jeg har faet nogle klager over
maden her for nyligt, men klagerne er først gaet til Benedikte, og så har jeg modtaget dem fra
hende. Vil I ikke godt komme til mig og fortælle, hvis der er noget. som I er utilfredse med.
Jeg er kun et menneske, og det er jeres køkken, så forslag til ny mad; ris og ros, må I endelig
fortælle mig, sa jeg kan gøre noget ved det. Så har du en opskrift eller nogle gode ideer så
kom ud med dem ........ Lad vær med at holde dem for jer selv .... Andre kunne jo fa nytte af
dem ..... .

Med venlig hilsen
Heidi

NB: Kaffe og kage til udvalgsmøder skal bestilles af udvalgsformanden 4 dage før mødet på
mail: heidi_h@ping.dk

Sauna - arkitektkonkurrence
Den udskrevne konkurrence resulterede i forslag fra tre deltagere, ne mlig et forsla g fra Lis
Matthiassen, 3 forslag fra Charlotte Hald Andersen og et forslag fra Bent Packness. Alle
forslagene rummer gode ideer, men bestyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om vinderne.
Alle forslagene er vist på ops lagstavlen i Slyngelstuen . Selvom konkurrencen er afsluttet, er
der stadig mulighed for al komme med ideer og at kommentere de indsendte forslag.
Saunaen er gennem årene blevet benyttet meget forskelligt. l dag er benyttelsen ikke voldsom,
og specielt damerne holder sig tilbage, hvilket sikkert skyldes at mange mænd bruger
forrummet til omklædningsrum. For ikke så mange år siden var den helt fuld efter
gymnastiktimerne, og for 40-50 år siden var den samlingssted lørda g eftermiddag, hvor
medlemmerne virkelig brugte den til socialt samvær og afstresning. Hensigten er ud over, at
rummene trænger til at blive renoveret, at der igen oparbejdes en saunakultur, hvor
medlemmerne nyder at blive genn emvarmet, slapper af og far drøftet løst og fa sl.
Mogens Haul
hus forvalter

Weekend- og ferielangture - 2003
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 (se nedenfor) e ller send en mail tillangtur@dsr-online.dk
For dem, som ikke ved det, sil betegnes al roning uden for klubbens daglige rolarvand 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 faet
roret, og hvis man er i bare nogenlunde god form. Dog skal der være mindst l
langtursstyrmand i hver båd.
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, de r husker
hyggelige stunder omkring lejrbålet, frokost i små afs ides havne og nætter i soveposen under
stjernehimlen '" Langture går ofte til ukendte steder, hvor lokal e seværdigheder og
begivenheder udforskes, f.eks. gletschervandring, 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:
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Påsketur- til Berlin, 17. - 2 t. april
Den traditionsrige tur, hvor vi blander storby sight-seeing med roning i lånt outrigger-materi el.
Der er plads til ca. IO deltagere. Tilmeldingsliste vil blive opsat på langturstavlen , nar vi
nærmer os.
Kontakt Lars Bundesen for yderligere information, samt hvis du evI. er interesseret i at være
med til at arrangere denne tur. Lars.bundesen@get2net.dk
Gudenåen ved Silkeborg og omegn, St. Bededag 15. - 18. maj
Der bliver indtil videre plads til i alt 11 personer på denne tur. (2 2 ' ere og 1 4 ' er) Hold øj e
med langturstavlen, hvis du er interesseret.
Arrangører: Peter Hat/o og Mor/en Eiers/ed.
Flensborg i Kr. Himmelfartsferien den 28. maj - 1. juni
Vi ror på Flensborg Fjord og kigger på de deltagende sejlskibe i den årlige "Flensburg
Rumregatta" . Der er også mulighed for at deltage i kajak . Ca. 15-/8 deltagere.
Arrangører ? Men kontakt evt. Lars Bundesen for yderligere informationer, og hold øje med
langturs/avlen, hvis du er interesseret i at deltage .
Ringkøbing/Stadil Fjord i Pinsen d. 7-10 juni
Indtil videre er der truffet aftale om lånlleje af3 2-åres både, d.v.s. 9 deltagere, men hvis
interessen er der, er der evI. mulighed for også at medbringe nogle DSR-både.
Tilmeldingsliste sættes op på langturstavlen.
Arrangører: Katrine Kjærsgaard, Christian Larsen og Thomas Quaade.

~~ "C~i
---.::::;...::---

~~
~
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Stafetroning fra Stockholm til DSR fra 31. maj - 27. juli
[ slutningen af maj er det planen at fragte 2 DSR-inriggere til Stockholm, hvorefter man kan
booke sig ind på en uge og en nærmere defineret rodislance sydover ned mod DSR.
Arrangementet er selvfølglig afhængigt af, at alle uger bookes, og af at der er
langtursstyrmænd nok. Hvis dette ikke lykkes, er der forskellige alternative muligheder f.eks.
for at stoppe turen i Giiteborg eller måske blive i omegnen af Stockholm , hvor der så er
mulighed for at udvide deltagerantallet ved al koble sig på en tur arrangeret af Aalborg RokJub
med 6 2 åres både.
Der er 6 deltagere pr. uge, og man arrangerer selv sin egen tur. Der vil evI. være mulighed for
yderligere at tage kajakker med.
Hold øje med langturstavlen, hvor turen vil blive opslået.
Arrangører: Thomas Ungstrup, Trine Kornbeck og Pia østergaard.

"

Sommerlangtur ti l Lysefjorden i Norge, uge 27, 28 og 29
Tjuni gennemfører DFfR en langtur til Lysefjorden, men derefter har klubberne mulighed for
at booke sig ind på bådene. Vi har lagt billet ind på op til 6 både i en af 3 ovennævnte uger, og
vi får i midten af marts at vide, om det er muligt. Hvis det er, kan der arrangeres en ugetur
derop, uden at man behøver at tænke på bådtransport. Det koster 1.500 kr./uge at leje bådene,
og hertil kommer udgifter til egen transport og forplejning.
PI. ingen arrangører til denne tur, men kontakt Langtllrsudvalge/ hvis du er interesseret.
Gudenåen en weekend i september
Der bliver plads til 22 deltagere, og det kan blive en forholdsvis krævende tur, da der skal
bæres både på nogle af strækningerne .
Arrangør: Pia østergaard

Kaninlangtur (weekend i sensommeren): En tur specielt for årets kaniner. Destination endnu
ikke fastlagt.
Ud over disse ture bliver der også arrangeret en langtur for 2 til 3 2-åres både enten i Kr.
Himmelfartsferien eller i Pinsen til Roskilde Fjord/Holbæk Fjord, men denne tur er endnu ikke
fastlagt i detaljer.
Arrangør: Torben Hansen + 1-2 mere.
Endelig er der planer om at arrangere yderligere en sommer-ugetur til det sydfynske øhav. Der
er ikke fastlagt yderligere om denne tur, men hold øje med opslagstavlen, eller kontakt evt.
Maria Jacobsen.

Hilsen Lang/lIrsudva/get

Langtursudvalget
Lene Christensen
Niels Gorm Jørgensen
Lars Bundesen
Signe Husted
Yvon Lindschouw
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35420515
35420515
35821418
3555 0055
33237090

Gitte Mogensen
Ellen Odsbjerg
Ulrik Winther
Maria Jacobsen

3811 1500
33130486
4546 1343
287f.75n

Vil du lære at ro kajak?
Igen i år tilbyder kajakudvalget instruktion til max. 20 DSR-medlemmer. Som i de foregående
år vil pingvinerne blive udtaget efter anciennitet, dvs. laveste medlemsnummer.
Erfaringsmæssigt er der meget stor interesse for at komme under pingvininstruktion, en
tommelfinger-regel siger, at man tidligst kan komme i betragtning i sin 3. sæson i DSR.
Vi vil gerne udnytte vores instruktørers tid bedst muligt. Derfor er reglen i lighed med
tidligere år, at pingviner kun har en sæson til at erhverve kajak-ret i. Du skal regne med, at du
er nødt til at komme til instruktionen hver gang, og at det kræver mindst 8-10 ture på vandet
for at få kajak-ret. Dertil kommer svømmeprøve. Som noget nyt vil der i år også blive tale om
obligatoriske "pingvin-tjanser", som du melder dig til samtidig med tilmeldingen til
instruktion.
På grund af den store interesse opfordrer vi til, at du kun tilmelder dig, hvis du er parat til at
gøre kajak-roningen til din DSR-prioritet nr. l i denne sæson. Falder du fra instruktionen, er
det ærgerligt for dig, fordi du for altid mister muligheden for at få kajakret i DSR, og ærgerligt
for den klubkammerat, der ellers kunne have fået din plads.
Pingvininslruktionen finder sted i mindre hold med fast holdkaptajn og 1-2 hjælpeinstruktører.
Tidspunkterne aftales mellem den enkelte holdkaptajn og pingvinerne på holdet.
Med venlig hilsen
Kajakudvalget
Er du interesseret i at blive pingvin i år, skal du skrive dig på listen på kajakopslagstavlen i
Slyngelstuen senest 20. februar.

Kajakinstruktører søges/Instruktørkursus 3.-4_ maj
Kajakudvalget søger kajakinstruktører, der vil hjælpe med årets instruktion af pingviner. Du
skal være uddannet kajakinstruktør, og du kan vælge enten at være holdkaptajn for et hold på
5 pingviner, eller være hjælpeinstruktør for en holdkaptajn. Nærmere oplysninger og
tilmelding: Eva Brøndum, ebron@tiscali.dk.
For dem, der endnu ikke er instruktører, men gerne vil være det, har vi også et tilbud: DSR
afholder instruktørkursus i weekenden 3.-4. maj. Kursuslederen vil være en erfaren instruktør
fra Dansk Kano- og Kajak Forbund . Vi forventer, at kursusdeltagerne hjælper med til
pingvin instruktionen i år og næste år. Nærmere oplysninger: Signe Husted,
signehusted@hotmail.com - eller skriv dig på listen på opslagstavlen i Slyngelstuen
OG HUSK: Der er særlige instruktør T-shirts i det nye, flotte DSR-design til alle, der hjælper
med til instruktionen!
Med venlig hilsen
Kajakudvalget
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formerly known as DSR
Referat af Styrmandslaugets Ekstraordinære Generalforsamling den 7.12.02
Efter at have været vidne til DSRs Generalforsamling den 22. november 2002 mente vi i
Styrmandslauget, at det måtte vi kunne gøre hedre.
Vi valgte derfor at afholde en ekstraordinær generalforsamling under delte års julefrokost , da
der traditionen tro altid kommer mange medlemmer til dette arrangement. De fremmødte er
samtidig som regel i et vældigt humør, og vi regnede derfor med at kunne undgå den mindre
behagelige stemning, der til tider havde været fremherskende ved den ordinære
generalforsamling. Vores mål var altså i en ordentlig tone at få debatteret flere vigtige emner
og få truffet en masse vigtige heslutninger.
Første punkt på dagsordenen var stillingtagen til, hvorvidt klubben skulle have et nyt navn. Et
emne der ligeledes var blevet heftigt debatteret ved den ordinære generalforsamling uden dog,
at der hlev truffet nogle endelige beslutninger.
I Styrmandslauget mente vi , at det nok var på tide at finde et mere nutidssvarende og
beskrivende navn til klubben. For det første eksisterer forkortelsen DSR jo allerede andre
steder i samfundet. Hvor tit er man ikke blevet taget for at være enten sygeplejerske (Dansk
Sygepleje Råd) eller slægtsforsker (Dansk SlægtsforskningsRegister), når man fortalte, at man
kom fra DSR. Så et helt nyt navn måtte være på sin plads.
Desværre har klubben så meget rotøj påtrykt "DS R" på lager til at forsyne medlemmerne de
kommende år, at det ville blive en betydelig økonomisk belastning, såfremt at alt dette skulle
kasseres og erstattes med nyt.
Vi foreslog derfor, at de fremmødte medlemmer skulle komme med forslag til et nyt navn til
klubben, hvor forkortelsen DSR, alting til trods, stadig kunne benyttes.
Medens vi ventede på disse forslag, var det tid til aftenens første afstemning:
Julie Topp stillede spørgsmålstegn ved sin berettigelse i klubben, da hun ikke er student og
foreslog derfor at stemme sig selv hjem.
Laurits Rauer Nielsen skyndte sig at stille et modforslag, nu da navnet jo alligevel skulle
ændres. Mænd har i alt for mange år styret tingene i klubben og for samtidig at løse problemet
med at få flere kvinder i bestyrelsen, stillede Laurits Rauer Nielsen modforslag om, at alle
mænd skulle ekskluderes og indlemmes i KVIK. DSR kunne så blive til Damernes Særlige
Roklub, internationalt kendt som Danish Sluts Rowing club.
Tina Taul mente dog, at dette var at gå for vidt. Desuden frygtede hun, at Styrmandslauget
ville gå i opløsning, og at hun dermed selv skulle stå for Blåt øje Festen (som vi da lige kan
nævne, finder sted lørdag den 8. marts i år). Tina Taul stillede derfor et mindre vidtgående
forslag om mindre østenvind på Øresund og mere magt til Styrmandslauget. Afstemningen gik
efter alle foreskrevne regler fint, og forslaget blev vedtaget.
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Derefter blev de mange indkomne forslag til klubbens nye navn debatteret. Der var mange
kreative forslag i mellem:
Djursland Svineavl er Rally
Det Semiintellektuelle Raritetskabinet
Darios Sublime Ridestøvler
Dansk StafYlokok Register
Drengenes Stabile Rejsning
Danske Sommerpigers Rejselegat
Desværre var der ikke ret mange af dem, der sagde særlig meget om klubben og dens
medlemmer. Det blev derfor foreslået, at folk tog sig mere sammen og kom med nogle bedre
bud.
I mellemtiden udnyttede vi tiden til aftenens anden afstemning:
Denne gang skulle de fremmødte tage stilling til. om vi alle skulle synge den omdelte ikk~
anstødelige, antipolitiske og her kan vi alle være med julesang.
Endnu en gang foregik afstemning på god demokratisk vis, og forslaget blev atter en gang
vedtaget.

" og Styrmandslauget sang den omdelte sang
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Efter afsyngningen var der endelig indkommet enkelte gode forslag til klubbens nye navn,
nemlig:
Dyriske Smidige Rebeller
&
Danske Singlers Roklub (akademisk og polyteknisk kontaktbureau)
Begge forslag passede jo meget godt på klubben og dens medlemmer, så det måtte vi i
Styrmandlauget lige tænke nærmere over. Medens vi gjorde dette, blev det tid til aftenens
tredje og sidste afstemning:
Med udgangspunkt i den ordinære generalforsamling stillede Tina Taul forslag om også at
forenkle klubbens .regler, nu da vi allerede var ved at fa vedtaget et nyt navn. De nye regler
skulle således gerne blive lettere at huske og dermed også lettere at overholde!
Forslaget gik derfor på at erstatte alle gældende regler med følgende:

§ I Optages kan enhver
§ 2 Alt er tilladt
Da vi skulle til at igangsætte afstemningen, måtte vi desværre konstatere, at vores tid var ved
at være gået. Heldigvis havde vi "snydt" lidt (som i et hvert TV-køkken med respekt for sig
selv) og havde indhentet en masse fuldmagter på forhånd.
Atter en gang forløb afstemningen således til alles tilfredshed, og forslaget blev vedtaget.
Til slut var der bare tilbage at tage endelig stilling til klubbens nye navn. Dette valgte vi i
Styrrnandslauget at gøre uden en yderligere debat, da tiden jo var ved at være gået. Ifølge
aftenens første afstemning var vi jo desuden blevet tildelt uindskrænkede magtbeføjelser.
Efter tænkepausen var vi således kommet frem til, at følgende forslag var det bedst egnede:
Danske Singlers RokJub (akademisk og polyteknisk kontaktbureau)
Det måtte dog hurtigt konstateres, at dette navn var alt for langt og aldrig ville kunne stå på
klubhusets facade. l øvrigt vil et navn altid på den ene eller anden måde kunne diskriminere
nogen, for når man sagt A, har man automatisk udelukket B osv.
Derfor var det meget bedre med el symbol, som alle kan forstå både i ind- og udland.
Forskellige forslag til symboler blev vist og kommenteret.
Efter en lang aften fandt vi endelig frem til et symbol, der bedst beskriver klubben:

Dette symboliserer nemlig, at folk kommer til klubben fra alle lire verdenshjørner, og sammen
tinder venskaber og kærlighed.
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Aktivitet
Tider

Mandag

7 -8

Tirsdag

Onsdag

\

Morgengym.
Asbjørn

Formiddag

15-16
Eftermiddag

,

17 -18.30
18.30 -20.00
20.15

Step/styrke
Jeanet
Gymnastik
Susanne
Ta ngo
Beg/let øv

Gynmastik
Susanne
Step/styrke
Jeanet

Gymnastik
Lars
Gymnastik
Lars
Tango
Let øv/øv.

l,

~r

2003

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Morgengym.
Asbjørn

9-12
Badminton
Svanemøllehallen
Familiegymnastik

16-17

16-19

Did Boys
Elisabeth

Svømning
(Hillerrødgade)

;ymnastik
Marie
;ymnastik
Marie
lejet til Kbh.
skiklub

16.30-18.00
Gymnastik
Pernille

Hvis der stadig skulle sidde enkelte derude, som endnu ikke har hørt det, er vi derfor nu:

formerly known as DSR

Til slut vil vi i StyrmandsJauget gerne takke for, at så mange mødte op til denne for klubben så
vigtige begivenhed og i øvrigt takke for, at alle (bortset fra et par enkelte forstyrrende
elementer) udviste så god ro og orden.

Vi ses til Blåt øje den 8. marts 2003 kl. 19.00!

Styrmandslauget 2003

Det gamle Styrmandslaug tager afsked
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Årets længste tur: Stockholm - DSR!
Lyder det som en lidt lang h1r - frygt ikke, vi er mange om det.
[ slutningen af maj kører vi 2 bådc til Stockholm, som i de følgende ca. 8 uger vil blive roet
tilbage til DSR af friske roere.
Det eneste du skal sørge for er at være på de aftalte steder de rigtige dage - let, ikke?

Etaperne (med mulighed for ændringer af start- og slutsted):
Uge l
31.maj
7.juni
Stockholm
- Nykoping
Uge 2
7.juni 14.juni
Nykoping
- Norsholm
Uge 3
14.juni 21.juni
Norsholm(Kinda - Linkoping
kanal)
Linkoping
- Karlsborg
Uge 4
21.juni 28.juni
Karlsborg
- Lidkoping
Uge 5
28.juni
5.juli
Lidkoping
- Viinern,
Uge 6
5.juli
J2.juli
Troldhiitta kanal
Uge 7
12.juli
19.juli
Viinern,
- Falkenberg
Troldhiitta kanal
19.juli
27.juli
Uge 8
Falkenberg
- København
Bemærk: Uge l er reserveret til arrangørerne!

Konceptet:
Etaperne udbydes holdvis, dvs. 4 friske roere finder et par villige L-styrmænd og reserverer en
uge. l sørger selv for transport til og fra Sverige samt mad. På enkelte etaper vil der være
mulighed for at give robådene selskab af et par kajakker.
Vi
•
•
•
•
•

sørger for
transport af både, telt og andet campingudstyr til Stockholm,
søkort, rute fors lag inkl. start og slutpunkter,
oplysning om slusetider og -betaling,
mulige overnatningssteder (glem ikke, at man i Sverige har allemandsret, som gør at man
må campere utroligt mange steder).
samt information om området.

Prisen for dette arrangement forventes at blive 1000 kr. pr båd. Bådene udlånes kun samlet, da
de ikke kan lide at være alene på fremmed vand.
Kort sagt: Dette er Ian gru ren for dig, som gerne vil afsted med vennerne, men ikke gider lave
det kedelige planlægningsarbejde!
Interesseret?
Kontakt:
Thomas Ungstrup (thomasungstrup@yahoo.dk), Pia østergaard (pia@btfkk.dk) eller Trine
Kornbeck (tkornbeck@mail.tele.dk).
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Glimt fra årets sidste fest. . .

Endnu en gang havde frivillige DSR medlemmer lagt mange kræfter og kreativitet
nytårsaften, som gjorde, at alle vi andre kunne nyd e alle tiders fest - tak for det!

1
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Årets Fund sat i stævne
Rotalenter har det aldrig skortet på i DSR Mads Rasmussen er et af dem. Vi mødte ham
for at finde ud af, hvad et rotalent egentlig er gjort af.
Mads Rasmussen sætter sig på en krøllet plastikpose, for ikke at gøre stolens grønne betræk
vådt. Han er lige trådt ud af ergometeret og ligner ved første øjekast enhver anden aktiv roer i
DSR. Og dog.
Prisen
Sammen med makkeren, Rasmus Quist Hansen, vandt han i sommer VM-bronze i
letvægtsdobbeltsculler. Og det var, hvad der skulle til for at overgå både skytter og speedwaykometer i dysten om Politikens sportspris, Arets Fund. Vinderkriteriet var et internationalt
gennembrud, så overbevisende, at juryen ikke ville være i tvivl om Fundets potentiale på
fremtidens internationale sportsarena.
Som de fleste nok ved, bliver man ikke eliteroer natten over. Det handler om disciplin, træning
og atter træning. Og han er vild med det. Han siger det ikke lige til at starte med, men da ordet
' konkurrence' bliver nævnt, er der ingen tvivl. Han er konkurrencemenneske udi alle
henseender, også når han træner. I en glidende bevægelse retter han sig op på plastikposen og
siger - 'Jeg elsker at træ ne' Ligegyldig hvilket form for træning jeg laver, kan jeg altid finde
noget at konkurrere om . Om det så er mod andre eller mod mig selv' .
T Politiken kunne man den 28. december '02 læse følgende efter kåringen af Arets Fund:
'Det var en rigtig god overraskelse. Men overraskelser i ros porten kommer ikke af
ingenting, de kommer af hård, målrettet træning - og endnu mere af slagsen, dag
efter dag. Og det er en træning der skal hvile på vilje, stædighed og mental styrke,
der for alvor står sin prøve i de store, betydningsfulde konkurrencer.'
Vil man til tops i rosport, er det al.tså ikke nok at have rotalent. Man skal have eliteroer-talent.
Det har man, når flid, sved og ingen snyd ikke er en pris man betaler, men noget man brænder
for. Og det gør både Mads og Rasmus.
For to skal der til , en mand alene gør ikke en dobbeltsculler. Han understreger vigtigheden af
partnerskab og samarbejdet de to roere imellem. Det er altafgørende for succes. Han forklarer,
at hvis en båd med to stærke roere opnår dårligere resultater end båden med en stærk og en lidt
mindre stærk roer, er det typisk deres samarbejde. der ikke fungerer optimalt. Omvendt kan en
fysisk knapt så stærk båd vinde mange sekunder på teamwork. Resultaterne siger alt om deres
samarbejde.
Fremtiden
Den 21-årige roer lægger ikke skjul på ambitionerne. 'Vores næste store mål er OL i 2004',
men pointerer i samme åndedrag, at hans fokus altid er på den næstkommende konkurrence.
Internationalt er det første delmål mod OL World Cup i juni, men allerførst gælder det DM i
ergometer i januar måned.
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Forventningen til en bedre placering end VM-bronzemedaljen kan måske virke som en gyser
på en motions roer. Men det lader ikke til at påvirke hans tro på, at det nok skal lykkes. For de
to unge roere handler det mere om deres egne forventninger til sig selv. Og mon ikke det er
forventningspres nok i sig selv.
Mads Rasmussen nytter sig lidt rundt på plastikposen, svedtrøjen er ved at være tør og
interviewet er ved at være slul. Rotalent eller ej, så længe man ved, hvad ens talent er gjort af,
kan man sætte sine mål derefter. Store som små. Sol, sommer og måneskinsture. Det er vel
også en slags talent.

O-sektionen - Referat fra generalforsamlingen
Den 10/12-2002 kJ. 20.00
Dirigent.
Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed .
Beretning.
Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 62. sæson. Dansk OrienteringsForbund (DOF) er af Team Danmark udpeget til at være et satsningsforbund (ligesom roning)
og har i den forbindelse iværksat en plan med betegnelsen plan 2007, hvis hovedmål er at
opnå store internationale resultater. Gennemførsel af denne plan indebærer bl.a., at DOF skal
øge sine egne indtægter for at få del i de større tilskud fra Team Danmark. Som varslet på
vores generalforsamling sidste år har DOF vedtaget, at medlemskontingentet for aktive
medlemmer pr. l. januar 2002 steg fra 15 kr. til 185 kr., klubkontingent uændret 600 kr. Sidste
år ændrede vi vores vedtægter, og vi har nu opdelt vores medlemmer i aktive og passive
medlemmer, hvorefter vi har 24 aktive medlemmer. I Forbindelse med det større
medlemskontingent har DOF mistet ca. 20% af medlemmerne, en udvikling som mange havde
forudset. Til gengæld er løbsafgifterne bortfaldet, således at løbsarrangerende klubber kan
skaffe midler til betaling af det større medlemskontingent ved at få større overskud på deres
løb. Som det fremgår nedenfor under regnskab, har vores Stifinderløb givet et større overskud,
som nogenlunde svarer til stigningen i vores medlemskontingent til DOF.
Gåsehusløb. Årets første arrangement var julekispus. Det var som tidligere meget velbesøgt,
og de 2 vinderhold har traditionen tro påtaget sig at arrangere dette års julekispus. Forarets løb
var ind i mellem ringe besøgt, men pæn tilslutning i efteråret. Vi holder fast i 5 løb om foråret
og 5 om efteråret. Mikkel har som sædvanlig klaret vedligeholdelsen af huset, i år assisteret af
Mogens Haut, som har pudset skorsten og lagt tagpap ..
Divisionsturnering. I samarbejde med KR deltog vi atter i år i divisionsturneringen. Vi stiller
op i 6. division. I forårets løb blev vi nummer sidst, men point stod meget lige, så vi var
faktisk tæt på en 2. plads. l efterårets blev vi nr. 4 ud af 5, og sammenlagt blev vi nr. 4 ud af 5
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hold. Næste års løb finder sted den 3/5-2003 i Sorø Sønderskov og den 21/9-2003 i Græsteå
Hegn.
Åbne løb. Som tidligere år for fa deltagere til disse løb Vi mangler 5 til IO medlemmer, som
sætter O-løb så højt som sport, så de vil deltage i en del løb. Vi har behov for lidt flere
"rigtige" o-løbere, som med tiden vil kunne overtage sektionen .
Stifinderløb. Det 57. Stifinderløb blev afholdt den 14/4-2002 i St. Dyrehave. Vi anvendte for
første gang elektronisk tidtagning og postkontrol. Normalt sætter vi de ca. 100 poster ud i
skoven dagen før løbet, men de elektroniske enheder kan først sættes ud om morgenen på
løbsdagen. Det gik rigtigt godt, og de 2 poster, som var blevet fjernet i løbet af natten, fik vi
også bragt i orden. Vi havde holdt et skrivebordsløb, og alligevel løb vi ind i mindre
problemer, som vi ikke havde forudset. men alt i alt havde vi et meget vellykket arrangement.
Samme stævneorganisation som de forrige år med Ole Hørup som stævneleder og Ronald som
banelægger.
KlubmesterslGlb. Vi havde i år henlagt løbet ti! et B-løb i Tisvilde Hegn. Der var 5 damer og
IO herrer, der gennemførte. I dameklassen vandt Anja Hardtmann og blev hermed den anden
damernester, og hos herrerne vandt Helge Nielsen atter en gang.
Indsendte forslag. Ingen forslag.
RegnslGlb.
Nis Schmidt gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 2.190 kr. Kontingentet til DOF er
steget fra 1.305 kr. i 2001 til 5.040 kr. i 2002 som følge af det overfor omtalte øgede
medlemskontingent for aktive medlemmer. Sektionen har betalt startafgifter til de 2 divisionsmatcher, i alt 1.895 kr. Årets Stifinderløbet gav et overskud på 7.600 kr. i sammenlignet
med et overskud sidste år på 3.600 kr. Stigningen skyldes primært bortfald af løbsafgift til
DOF. Det samlede regnskab udviser et overskud på 3.300 kr., og formuen er på 51.100 kr.
Årskontingentet blev for sæsonen 2002/2003 fastsat til 75 kr. for aktive medlemmer og 50 kr.
for passive medlemmer, samme satser som sidste år.
Sektionen har 52 medlemmer, heraf2 æresmedlemmer.
Valg af styre.
Formand: Ronald Clausen, genvalg.
Nis C.J. Schmidt ønskede ikke genvalg, Michael Remod valgt.
Kasserer:
Sekretær:
Johan Frydendahl, genvalg.
PR-arbejde: Hans Juul Andersen, genvalg.
Revisor. Poul Nissen, genvalg.
Eventuelt.
Det 58. Stifinderløb finder sted den 27/4-2003 i Grib Skov Mårum. Stævneleder er Ole Hørup,
og banelæggere bliver Ronald og Hans.
Mikkel foreslog, at sektionen indkøber et solcelleanlæg til Gåsehuset til levering af strøm til
belysningen. På nuværende tidspunkt leveres strømmen af et bilbatteri, som ofte skal oplades.
Sektionen er positivt stemt for ideen.
Johan Frydendahl.
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Vinterens Otter Grand Prix er i gang!
Resultater fra 3. runde
3. runde af vinterens Otter Grand Prix er nu afsluttet. Denne gang var disciplinen 8 x 2000
meter.
De to motionshold i kategorien Aben Mix fik flotte placeringer som nr. 5 og IO.
Hold
A ben
Aben
Aben
Aben
f-Aben

._ - - _ .

Mix: DSR Motionsmix I
Mix: DSR Motionsmix II
herre : DSR Hold II
dame: DSR M+ I
Veteranmix: DSR - Kaptajnen

Placering efter 3. runde
5
10

6

o~ det ægte guld

3
7

Som afslutning på vinterens Otter Grand Prix aktivitet i DS R, vil der blive arrangeret "La
grande finale" som aflloldes d. 1/3 2002 kl. 16.00. Disciplinen er denne gang 42. I 95 meter
Det er planen, at alle de aktive SGP hold i DSR; MotionPIus pigerne, "Karens Drenge" og
motionsmix holdene vil køre den store afslutning samtidig. Kom og hep, eller alternativt,
deltag på et af motionsholdene. Hvis du har lyst til at deltage, er du velkommen til at kontakte
ThomasUngstrup@yahoo .dk eller Katrine@option.dk.

DSR's Motionsmix kæmpede sig I 3 runde aJS 'er Grand Prix td enjIot placering
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Julekispus 2002
Arrangørerne havde planlagt et løb, der fuldt ud levede op til forventningerne. Der var alle de
poster, der bare skal være til et julekispus. Vi brugte vores smagsløg på både tørre og våde
varer, og vi skulle selvfølgelig også flette julehjerter. Det er ikke så nemt i frostvejr. For de
mere ihærdige var der desuden en række sideposter, hvor man kunne brillere med sin
paratviden inden for bl.a. juletraditioner og !-larry Potter.
Der var som altid mange deltagere, der nød turen i skoven. Efter løbet blev de obligatoriske
æblesiver skyllet ned med den ligeså obligatoriske glogg.
Mod sædvane blev vinderne fundet ud fra en objektiv bedømmelse af præstationen. De
heldige - og dygtige - vindere blev Birgitte og Johan Frydendahl, og holdet med Mikael
Wiirtz, Rasmus Fog-Petersen, Marianne og Mette. Vi ser frem til at deltage i deres julekispus
til næste jul.

Hans Juul Andersen

......,

-~ ~."'-

=>
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Hjelmsjo 2003
Erfaringen har vist, at det er god ide at være tidligt ude. Derfor har jeg egenhændigt booket
DSR ind til årets scullertræf i Skåne i tidsrummet

torsdag den 24. juli til onsdag den 6. august.
Det betyder, at du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Reglerne bliver som tidligere, at
du kan tegne dig for minimum 2 døgn, og at du betaler et depositum på kr. 300,- lil dækning af
3 døgn , men nærmere kommer senere.
Tilmeldingsliste bliver slået op i slutningen af maj, og det anbefales så vidt muligt at benytte
de almindelige hverdage og ikke weekenderne, hvor der let kan blive overtegnet.
Udbyttet af opholdet er størst, når vi ikke er så mange, og det er også hyggeligere
Pinocchio/Mogens Haut

Ordinær generalforsamling i DSR
Afholdt den 22. november 2002 kl. 20.00
Formanden Paul Briiniche Olsen bød velkommen.
Til dirigent valgtes advokat Dan Nielsen, og til sekretær valgtes advokat Niels W. Fredsted.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovenes
§ 8 og 9, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
l. Aflæggelse af beretning.
Herunder supplerede formanden den i bladet udsendte beretning fra ham selv og fra klubbens
rochefer.
Generelt havde det været en god sæson . Især den gode sommer havde været gunstig for
roningen - dog havde der været rigelig med vind for motionsroerne i Øresund. En væsentlig
opgave for bestyrelsen havde været balancen mellem fællesaktiviteter og de individuelle
aktiviteter, særligt med hensyn til bådenes udnyttelse. Der var på gode aftener
kapacitetsproblemer, og bestyrelsen arbejdede til stadighed med at finde den bedst mulige
fordeling mell em fælles- og individuelle aktiviteter.
Kaproerne havde opnået gode resultater. Kaproningen var også økonomisk en meget stor del
af klubbens virksomhed. Formanden henviste med hensyn til de enkelte resultater til den
udsendte beretning fra kaproningsudvalget.
Kaproningschefen, Rune Gartner, motiverede uddeling af sejrsmasten til Anders Møller.
Der havde været god tilslutning tillangtursroningen. Desværre havde der været et par
hændelser, der havde medført påtale fra bestyrelsens side. Begge hændelser havde da også
haft det positive indhold, at roerne lærer af disse, særligt havde man forhåbentlig lært at være
meget opmærksomhed på vejrudsigter. I Kalkbrænderihavnen havde været en enkelte
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påsejling af en sejlbåd, hvilket i øvrigt havde medført, at roning i den inderste del af
Kalkbrænderihavnen var blevet forbudt.
O gså på kajakroningens område havde der været god aktivitet og var opnået et par gode
resultater.
Det næste projekt, som bestyrelsen arbejdede med, vedrørte ombygning af saunaen og
badefaciliteterne for herrerne. Der var i klubbladet opfordret til at komme med gode forslag.
til, hvorledes faciliteterne kunne forbedres.
Materiellet havde været i meget god stand, hvilket ikke mindst skyldtes roernes og især måske
kaproernes indsats.
I køkkenet havde man mærket et væsentligt kvalitetsløft, efter Heidi var tiltrådt. Prisen ville
nu blive sat op.
A f andre aktiviteter omtalte formanden samarbejdet mellem de store kaproningsklubber i
Københavns Kredsen: Kvik KR og DSR. Disse klubber har blandt andet drøftet et eventuelt
fællesprojekt om bygning af motionsbåde, idet det efterhånden er meget vanskeligt at få
fremstillet inriggere inden for en overskuelig tid.
Under omtale af klubbladet oplyste formanden, at redaktøren gennem mange år, Lars
Bondesen, fratrådte ved årets udgang. Marianne Bentzen ville tage over som redaktør, men
man søgte personer til at indtræde i redaktionen.
Formanden afsluttede sine bemærkninger med at omtale husforvalteren, Mogens Haut, hvis 75
års fødselsdag vil blive fejret med en reception i klubben den 6. december 2002.
Ingen ønskede ordet til formandens beretning, hvorefter dirigenten konstaterede, at
beretningen var godkendt.

Ole Rilsgaardforsøger at sælge sit opsigtsvækkende forslag på generalfdrsamlingen
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2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren, Johan Frydendahl, gennemgik det omdelte regnskab for perioden l. oktober 200 l
- 30. september 2002. Årets resultat var på beskedne kr. 12.000,-. Kassereren oplyste, at der
kunne forventes ændringer i tilskuddet var Københavns Kommune, der i det afsluttede
regnskabsår havde udgjort ca. kr. 540.000,-. En væsentlig udgiftspost havde været
renoveringen af toiletter på l. sal, der i regnskabet var anført med ca. kr. 580.000,-. En ganske
væsentlig del heraf var betalt afRee's Legat, ligesom der var ydet tilskud fra Krista & Viggo
Petersens Fond.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var
godkendt.
3. Særlige forslag.
Dirigenten konstaterede, at der var fremkommet et rettidigt forslag, der vedrørte lovændringer.
Ole Riisgaard havde stillet følgende forslag til ændring afDSR's love.

I lovenes § 4 udgår følgende:

" ... , der er adgangsberettiget til en af de højere læreanstalter, samt elever i gymnasieklasserne
og tilsvarende uddannelser. Undtagelsesvis kan bestyrelsen vedjlertalsbeslutning optage andre
som aktive medlemmer. "
Dirigenten konstaterede, at forslaget var rettidigt indsendt.
Vedtagelse af forslaget og dettes endelige godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling
ville indebære, at stk. l i § 4 kom til at lyde:

"Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver. "
Forslagsstilleren motiverede sit forslag og henviste særligt til, at han fandt det forkert, at der i
vedtægterne var en bestemmelse, der ikke blev overholdt. Der udspandt sig en længere
diskussion med adskillige indlæg. Det blev blandt andet fremhævet, at klubbens navn ville
være misvisende, såfremt der ikke var den pågældende bestemmelse. Bestemmelsen ville ikke
i sin nuværende udformning være til hinder for tilskud fra folkeoplysningsloven, idet det
væsentlige måtte være, om man rent faktisk udelukkede ansøgere. Fra flere sider blev
fremhævet, at der i dag er en bred vifte af uddannelser, der giver adgang til en af de højere
læreanstalter. Fra anden side blev fremhævet klubbens historiske udspring og den senere
sammenslutning mellem Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub.
Finn Gamel Christensen foreslog ændringsforslag til det stillede forslag, således at den
nuværende formulering af stk. l opretholdtes, men sidste punktum i stk. l ændredes, så ordet
"undtagelsesvis" udgik.
Efter yderligere diskussion blev forslaget fra Ole Riisgaard stillet under skriftlig afstemning.
Dirigenten konstaterede, at der var uddelt 98 stemmesedler, og at der var 950
stemmeberettigede. Bestemmelsen i vedtægten om majoritetsvedtagelse ved lovændringer, der
krævede, at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer var mødt eller repræsenteret, var ikke
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opfyldt. Hvis derfor forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 af de fremmødte
repræsenterede stemmer, skulle der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

og

Forslaget blev forkastet med 75 nej-stemmer, 20 ja-stemmer og 7 blanke stemmer.
Dirigenten satte herefter ændringsforslaget til det oprindelige forslag til afstemning. Også
dette forslag blev forkastet med SO nej-stemmer, 21 ja-stemmer og 29 blanke stemmer.
Dirigenten konstaterede, at begge forslag herefter var bortfaldet.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Dirigenten foreslog , at dette punkt blev behandlet før dagsordenens punkt 3.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog en stigning i det månedlige kontingent på kr. 10,-,
så ledes at må ned skontingentet blev kr. 190,-, svarende til et årligt kontingent på kr. 2.280,-.
Formanden havde under s in beretning redegjort for bestyrelsens politik på dette område. Det
var bestyrelse ns optattelse, at man ca. hvert andet år ville forslå en tilsvarende stigning.
Bestyrelsens forslag til kontingentet blev godkendt.
Formanden bad om ordet og motiverede uddelingen af Alligatoren. Alligatoren blev uddelt til
personer, der havde gjort en særlig indsats for klubbens sociale liv, herunder livet på I. salen.
Bestyrelsen havde besluttet at give prisen til Berit Haahr Hansen.
5. Valg af formand.
Paul Briiniche Olsen blev genvalgt.
6. Valg af kasserer.
Johan Frydendahl blev genvalgt.
7. Valg af sekretær.
Dorte Bartels blev genvalgt.
8. Valg af materielforvalter.
Flemming Borg Jensen blev genvalgt.
9 . Valg af kaproningschef.
Rune Gartner blev genvalgt.

IO . Valg af instruktionschef.
Christian Krogh blev genvalgt.
I l. Valg af motionsrochef.
Pete r HatlO blev genvalgt.
12. Valg af langtursrochef.
Ulrik Winther blev nyvalgt.
13 . Valg afkajakrochef.
Søren Møller Christensen blev nyvalgt.
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14. Valg af husforvalter.
Mogens Haut blev genvalgt.

I S. Valg af to revisorer.
Jørgen Blom og Mette Bach Rasmussen blev nyvalgt.

16. Valg af repræsentanter til DFtR.
Bestyrelsen blev valgt.
17. Evt.
Formanden takkede de lo afgående revisorer, Palle Rørsgaard og Carl-Helge Juul Petersen. De
havde begge gennem en lang årrække varetaget hvervet som generalforsamlingsvalgte
revisorer. Palle Rørsgaard havde inden den tid virket på andre poster, bl.a. som kasserer.
Formanden takkede også de to afgående bestyrelsesmedlemmer og endvidere Susanne
Agersnap, der havde virket som køgemester.
Ole Riisgaard havde indsendt forslag til drøftelse under dette punkt. Forslaget gik ud på, at
bestyrelsen skulle overveje i reglementet at indføje i § 4 under "Rettigheder":

"Bestyrelsen kan fratage et medlem hans/hendes rettigheder. Når et medlem bliver 70 år
gammel, taber han/hun sin roret og skal/kan generhverve den. Det samme sker ved det fyldte
75. år og det fyldte 80. år, samt hvert år ejier man er fyldt 80 år. "
Ole Riisgaard motiverede sit forslag. Der var forskellige indlæg fra salen. lkrunder blev
foreslået , al der i stedet indførtes en svømmeprøve, Der var overvejende ikke tilslutning lil, at
bestyrelsen skulle anmodes om at overveje det stillede forslag.
Lars Bondesen efterspurgte som afgående redaktør flere damer i bestyrelsen.
Dirigenten erklærede k\. 00 ,00, generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede de
fremmødte og dirigenten.

Som dirigent:
Dan Nielsen

Som sekretær:
Niels W. Fredsted
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Yderlige oplysninger kan hentes på wwwdkorien!eeringorg under 'Terminslistc', Se ogsa under
'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet,
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~Studenters Roldub, Strandvænget 55, 2100 København
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Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
TIl'. (køkken og kontor): 39296326 Telefax : 39296322
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MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 [ [

Formand:
Paul Bruniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
il 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2J 00 Københa vn ø
i l 39274882
e-mail : sekretaer@dsronline.dk

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

Instruktionsrochef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
i l 38 IO 95 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsroehef:
Peter R. B. Hallo
Lysefjordsgade 7, st.lh.
2300 København S
il 325951 00
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroehef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 5 I
2840 Holte
il 45 46 1343
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B,S. tv.
2100 København ø
il 35 34 44 63
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 København N
il 35 83 9839
e-mail: mplus@dsronline.dk

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

Køkken- og udlejningschef:
Benedicte Brohm
e-mail . kockkcn{ddsr-onhnc.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
il 3677 1009
e-mail: materiel@
ds r-online.dk

IT-chef:
Michael H. Qvist
Vogrunandsmarken 12, I.th
2100 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

j
_

Kontingenlkasserer:
Kun skriftlige henvendel ser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail : kontingent@dsr-online.dk

Oricnteringsseklionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 88 58 86

Kasserer:
Nis C. J. Schmidt
Hvedevej 14 sI.
2700 Brønshøj
il 38 28 48 71

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

PR:
Ha ns Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
il 39680319
e-mail : hju@ ss i.dk

._ --- ~ .
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Den ve/ærværdige, nu forhenværende, redaktør har nufoettid til andre og mere alvorlige
sys/er ...
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Materiale til bladet

kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk

Redaktion: Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32840464, Henrik Pedersen,
Helene Friscbe og Mette Bjødstrup
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskene til DSR med an. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan
afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med anention til bladredaktionen.
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke
som tekst direkte i mads. 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.

Deadlines
April nummer

mandag den 10. marts - næste nummer

Maj nummer

onsdag den 9. april

Juni nummer

mandag den 12. maj

Juli nummer

mandag den 10. juni

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk.
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag:

I. 250 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udtylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingent dog er 570 kr.
UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (inkl. e-mai! til kontingentkassereren :
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåned (l / l, 1/4, 1/7 og 1110). 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.
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 Y2 - l års
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren.

I Forside:
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DSR' s nye bestyrelse - hvem er hvem? se bagsiden

Foto: Lars Bundesen
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Kommer også i hjørnerne
www .alfa -eklund.dk· Telf. 70206776
E-mail: hel@alfa-eklund .dk • Fax. 70204413

Leder
Foråret er bestem ikke over os ... endnu!
Termometeret viser -5 kuldegrader og gør os venligt, men bestemt opmærksom på, at vanter
stadigvæk har sin berettigelse.
Det er den tid på året, hvor skientuiasterne fra DSR har erobret Frankrigs snelandskab og er
vendt hjem med masser afhistorier (vi modtager dem gerne!) fra det hvide sneparadis.
End ikke en lille DSR kanin har dristet sig ud af sit vinterhi .
Alligevel er det en kendsgerning, at når bladet udkommer i marts, så er der afslutning i
8. Grand Prix; klubmesterskab i ergometerroning; oprydning i bådhallen - og introdag for en
masse nye kaniner.
En masse indendørsaktiviteter afsluttes, for sidst på måneden at kunne hilse en længe ventet
begivenhed velkommen. En begivenhed som for de fleste DSR medlemmer også betyder
starten på alle forårets aktiviteter. Det er:

Standerhejsning den 30. marts kl. 12.00
- Se, det kalder jeg næs/en forår, selvom vi må vente lidt endnu.

Marianne Bentzen {redaktør}
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LlI@IC.Uli møbler

1-

Er du til det mørke?
Vi har et eksklusivt
udvalg af møbler i
rosentræ. Vi sælger
livsstil, der er
inspireret af gammelt
engelsk og italiensk
design. Hånd/avede
sti/møbler med mange
smukke detaljer. Kom
forbi og se dem i
vores forretning på
hjørnet af
Østerbrogade og
Christiansmindevej.
www.unq.dk
moebler@unq.dk

I lIl~lt.l!lå møbler, Østerbrogade 115A, tlf. 3929 8:11 ~ I
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 18.00, fredag kI.15.00 - 19.00 og lørdag kl. 10.00 - 16.00.
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Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

l. marts

8'er Grand Prix afslutning

8. marts

Klubmesterskab i ergometerroning

8. marts

Blåt øje Fest kl. 19

14. marts

Vennernes generalforsamling

15. marts

Instruktørdag

17. marts

Introaften kJ. 20 (for nye kaniner)

22. marts

Førstehjælpskursus

29 . marts

Oprydning i bådhallen

29. marts

Hjælperfest

30. marts

Standerhejsning kJ. 12

5. april

Instruktionsstart

Il. april

Tango - fredagsbar

23. april

Introaften kJ. 20 (for nye kaniner)

27. april

Arbejdsdag

Nyt fra bestyrelsen
~

Lørdag den I. marts holder bestyrelsen (som tidligere nævnt) strategidag.
Blandt de mange emner, som skal til debat er:
Fordel ing af klubbens romateriel; fastholdelse af medlemmer;
studenterproblematikken; og visioner om Sydhavnen.

~

IT-udvalget med Michael Qvist i spidsen er i gang med et større projekt omkring
Groupcare, som skal gøre postgangen lettere for de mange udvalg.

Blåt øje Fest
Lørdag den 8. marts kl. 19.00

'Vi gør det ikke for vores blå øjnes skyld, men vi gør det IGEN!'
Styrmandslauget

Husk - Klubmesterskab i ergometerroning
Mesterskabet afuoldes 8. marts og første løb køres k1. 12.30
Se yderligere information i februamummeret

D.S.R.s Venner
er støtteforening for Danske Studenters Roklub. Alle der har interesse for eller ønsker at støtte
DSR kan blive medlemmer uafuængig af medlemskab af DSR.
Tilgangen afnye medlemmer har ikke været særlig stor i de seneste år, hvorfor medlemmer
med et par års anciennitet i DSR opfordres til at melde sig ind nu.
Den årlige generalforsamling finder sted fredag den 14. marts 2003, hvor a.lle nye medlemmer
er velkomne.
Indmeldelse kan ske til kassereren, Palle Rørsgaard, Hovmarken 5, Jungshoved, 4720 Præstø,
tlf. 55999310 eller til sekretæren, Dan Nielsen, Ewaldsbakken 20, 2900 Hellerup, tlf.
70221288 eller send en e-mail tilven@dnadvokat.dk.

Kontingentets størrelse vælger du selv, dog min 75,- kr.lår.
På foreningens vegne
Dan Nielsen

Introduktionsaften

Mandag d. 17. marts og onsdag d. 23 april k!. 20 er det igen blevet tid for nye kaniner til at få
et indblik i, hvad OSR kan tilbyde af aktiviteter.

For Handelsbanken er der
gået sport i at spille en
rolle i det lokale, og vi er i
god træning, når det gælder
om at se muligheder for
dig og din økonomi.

Østerfælled Torv 40. I
2100 København

tv /

Postboks 2663

ø I df 3525 3800

osterbro@handelsbanken.dk I www.handelsbanken.dk

Handelsbanken
- en rigtig bank

ENDELIG!
- på vandet igen!
.4
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Standerhejsning, søndag d. 30. marts kJ. 12.00
Standeren hejses mens Studentersangerne underholder og nye både døbes.
Efter standerhejsningen er der hyggelig frokost, hvor du kan møde dine rofæller og planlægge
sæsonens ture.
Derefter er der mulighed for året første rotur.

Tango- fredags bar

Kom og lær at danse tango for en aften. Du rar nu en unik mulighed for at prøve at danse til
sydamerikanske tango-rytmer, når vores to tangolærer giver begynderundervisning ud i
tangoens lykkesagligheder. Vores to tangolærer tager deres dansepartner med og vil i tilgift
danse for os . Du behøver ikke at tænke på dansepartner - bare mød op. De, som har gået til
undervisning i tango i vinterens løb, er også velkomne til undervisningen og se vores to
tangoJærer danse.
Efter danseundervisningen vil der være fredagsbar og social hygge. Sæt kryds i kalenderen
kj. 21 :30.

fredag den Il. april kJ. 20:00. Fredagsbaren åbner

Pris for deltagelse i tangoundervisning er blot 20,- kr., som betales på aftenen .
Med venlig hilsen

Motionsudvalget
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Redaktionen har modtaget følgende læserbrev

En masse kaniner søger instruktører!
Hej,
Vi er en masse kaniner, der enormt gerne vil lære at ro. Og vi vil gerne lære det i DSR, for det
bare den bedste roklub. Så vi har tænkt os at melde os ind i DSR i løbet af foråret og
sommeren, så vi får mest mulig ud af rosæsonen.
Vi er dog lidt bange for, at der ikke er instruktører nok. Så hvis du er instruktør, vil du så ikke
nok komme og instruere os. Du kan komme i gang ved at kontakte det seje instruktionsudvalg
på adressen instruktion!a'!dsr-online.dk eller ved at ringe til den gale instruktionsrocheF
(Christen Krogh) på tlf. 38 109562.
Vi håber, at der vil komme rigtig, rigtig mange instruktører og instruere os.
Knuzzer fra
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin ,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin , kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin. kanin, kanin , kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin , kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, hare kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin , kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin , kanin, kanin, kanin, kanin , kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin,
kanin. kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, kanin, m.fl.

Favoritleverandører. ...... Et vovet nyt projekt?
Som vi allerede har fortalt jer tidligere gør annonceudvalget sig de allerstørste anstrengelser
for at skaffe annoncer til bladet. Og en ny ide har set dagens lys.
For at kunne tilbyde noget lidt mere originalt end andre medlemsblade, har vi givet vores nye
annoncører et helt specielt tilbud. De kan nemlig bl ive DSR Favoritleverandører. Og hvad
betyder så det.
Jo, i annonceudvalget ved vi, at DSRs medlemmer er en stærk købergruppe på en række
områder. Der er konstant medlemmer, der er ved at etablere sig under nye boligformer, og så
skal der jo bruges håndværkere af forskellig art.
Vi har derfor kontaktet en række lokale håndværksvirksomheder her på Østerbro og fortalt
dem, at hvis de annoncerede i bladet for mere end 1500 kr. i løbet af et år, kunne de i samme
år blive DSR Favoritleverandører. Det betyder, at de i hvert nummer af DSR bladet kommer
med i en lever~ndørov e rsigt, som du kan se på side 17. Samtidigt rar leve randøroversigten en
fast plads på vores informationstavler i kantinen.
Og nu kommer den gode nyhed: Tre håndværksvirksomheder på Østerbro har allerede meldt
sig som annoncører til marts, april og septembernummeret. Den ene af dem oven i k.øbet et
medlem af Hellerup Roklub. Hvor vi ellers som annoncesælgere blev mødt med et
skuldertræk, når vi ikke ligefrem høtligt blev smidt ud, er der nu pludselig interesse for at
annoncere i bladet.

Så langt så godt
Spørgsmålet er bare. Har vi på langt sigt bare tisset i bukserne for at kunne holde varmen. Vi
gør os ingen illusioner om at kunne beholde disse annoncører, hvis ikke de får noget ud af
deres annoncer. Vores håb med dette tiltag er derfor, at du som DSR medlem vil se med
velvilje på vores favoritleverandører, og kontakte netop dem, hvis du har et problem, du
mener de kan løse. Det er ikke mange kontakter, der skal til for at disse annoncører oplever
deres annoncering som en succes. Så mon ikke vores over 1500 medlemmer skulle kunne
præstere at hjælpe vores favoritieverandører til en beskeden stigning i deres omsætning?
Det vil vise sig i løbet af det næste års tid.

Var det for vovet?
Vi ved det godt. !Men er fræk , men hvo inlet vover intet vinder. Kun l, kære medl.emmer, kan
nu afgøre, om DSRs Favoritleverandør-ordning bliver en succes. Lad os alle krydse
tommelfingre for at det lykkes.
Carsten Lynge
Annonceudvalget
PS. Vi skal også lige minde om, at der er præmier at vinde til dig, der skaffer en annoncør til
bladet. De nærmere regler finder du på opslagstavlen i kantinen.
(Plakaten med 8'eren, der med sikkerhed ikke er DSR medlemmer).

ro

Korttursprogram sommeren 2003
På omstående midteropslag (lige til at hive ud og sætte op på køleskabet) ser du de af Motionsudvalget planlagte roture sommeren
2003. Der er lagt vægt på, at vi når det daglige rofarvand rundt, og
at der er social hygge.
Roprogrammet starter med en Løvspringstur på Furesøen og slutter
med en Løvfaldstur på Esrum Sø.
Traditionen tro har vi måneskinsture fredage i forbindelse med
fuldmåne. Her roer vi ind i Københavns kanaler, hvor vi lægger til
ved Gammel Strand og nyder de medbragte godter. Når vi kommer
tilbage til klubben vil der i forbindelse med flere af turene være en
lille anretning samt fredagsbar.
Ind imellem vil der så være diverse ture rundt i rofarvandet. Fx ture
til Sletten Strand helt mod nord, Dragør helt i øst og Mosede Strand
helt i syd.
Videre er der planlagt en tur på Roskilde Fjord ultimo juli.
Ud over nævnte ture vil der blive arrangeret ad hoc ture, som vil
blive annonceret på opslagstavlen og på DSR Officiel Mailliste.
Listen fmder du på hjemmesiden: www.dsr-online.dkJmaillister
Der tages forbehold for vind og vejr.
Hilsen
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Roture sommeren 2003

Løvspringstur på Furesøen
Måneskinstur
Grilltur til Margrethe Havnen
Strukmansparken
Måneskinstur
Dragør
Måneskinstur

Tillægsarran~

Sæsonens første rotur er på Furesøen. Se
kage, kaffe eller godter.
Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægni
~der medbragte godter.
Rotur til Margrethe Havnen i KøbenhavIl
Årlige rotur til Struckmansparken, hvor f
andre roklubber. Medbragte madpakker,
Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægm
nyder medbragte godter. Efterfølgende a
Vi roer til det gamle Dragør. Nærmere o

Morgenroning

Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægru
nyder medbragte godter. Efterfølgende a
Morgenrotur, hvor vi spiser morgenmad

Roskilde Fjord

Rotur på Roskilde Fjord. Nærmere om t

Måneskinstur

Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægni
nyder medbragte godter. Efterfølgende a
Rotur til nordligste punkt af vores daglig
følger.
Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægn:
nyde.r medbragte godter. Efterfølgende a
Rotur gennem Københavns havn, gennen
til videre Hvidovre roklub. Her nyder vi I
Rotur til sydligste punkt af vores daglige
følger.
Rotur ind i Københavns kanaler. Tillæg
nyder medbragte godter.
Sæsonens sidste rotur er på Esrum sø v~
hygge. Husk at medbrin~e kage, kaffe d

Sletten Strand
Måneskinstur
Slusetur
Mosede Strand
Måneskinstur
Løvfaldstur på Esrum sø

Det udover vil der blive arrangeret ad hoc rotur, som vil blive annonceret på or
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nent
al hygge. Husk at medbringe
~

ved gammel Strand, hvor vi

Antal km.

Dato

25

Søndag
Den 13. april
Fredag
Den 2. maj
Lørdag
Den 17. maj
Torsdag
Den 29. maj
Fredag
Den 6. juni
Lørdag
Den 14. juni
Fredag
Den 27. juni
Lørdag
Den 5. juli
Søndag
Den 20. juli
Fredag
Den 25. juli
Lørdag
Den 9. august
Fredag
Den 22. august
Dagen efter
Stjerneløbet
Søndag
Den 14. seQtember
Fredag
Den 26. seQtember
Søndag
Den 5. oktober

22-24

havn. Grillarrangement.

20

mødes med glade roer fra
Ivtræknin& + social hygge.
~ ved gammel Strand, hvor vi
etning + fredagsbar.
turen følger.

36
22-24

~

22-24

ved gammel Strand, hvor vi
etning + fredagsbar.
Immen.

'en følger.
~

40

15-18
30

ved gammel Strand, hvor vi
etning + fredagsbar.
rofarvand. Nærmere om turen

22-24

~

ved gammel Strand, hvor vi
etning + fredags bar.
;lusen ved Sjællandsbroen og
medbragte madder og godter.
)farvand. Nærmere om turen

22-24

~

ved gammel Strand, hvor vi

22-24

jet dejlige Fredensborg. Social
. godter.

20-22

55

36
60

19stavlen og DSR officiel mailiiste. Der tages forbehold for vind og vejr.

Opråb til den aktive roer!
Er du en aktiv roer - på vand eller måske mest til fest - så kunne du
måske tænke dig at give en hjælpende hånd ved nogle af klubbens
aPfangementer, fx Fredagsbar, Skt. Hans og Kanindåbsfest.
Klubbens vigtigste ressourcer er dens medlemmer. Mange tager en
tøm i de forskellige udvalg, men ved mange lejligheder er der brug
for, at nogen uden for de respektive udvalg hjælper til.
Derfor vil vi i Motionsudvalget gerne lave en liste af medlemmer,
som har lyst til at deltage mere i klubbens arbejde, uden at de forpligter sig til udvalgsarbejde.
Det er både hyggeligt og sjovt. Og så er det en god måde at lære
andre medroere at kende.
Hwis det var noget for dig, så tilmeld dig listen via hjemmesiden:
www.dsr-online.dk/maillister
Vi ringer eller mailer til dig i forbindelse med de forskellige
arrangementer.
Hilsen
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LTNDBLAD

vvs

& ENTREPRENØRFIRMA APS
Alle former for rep. udføres
Tekniske installationer
Central og fjernvarme
Gas Vand Sanitet
Bli kkenslagerarbejde

TLF. 35 26 13 66
Ndr. Frihavnsgade 36
2100 Kbh. ø
Kontor: Islevhusvej 38
2700 Brønshøj
Tlf.:
38 80 66 94
E-mail: lindblad_vvs@adr.dk
Web:
www.lindblad-vvs.dk
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Hyggelig vinaften
Fredag d. 24. januar havde et par snese vininteresserede DSR-medlemmer fundet vej til
klubben, hvor motionsudvalgets Mette Risager havde arrangeret vinsmagningsaften. Det er
(heldigvis) ved at være tradition, at der i løbet af vinteren arrangeres sådan en vinsmagning,
der jo både giver medlemmerne mulighed for at mødes under hyggelige former og giver
deltagerne større indsigt i vinens spændende verden .
Denne gang var det Norma Vinimport på Frederiksberg, der gav os mulighed for at prøvesmage nogle af deres vine, mest fra det franske Rhone-område, som firmaet har specialiseret
sig i.
Firmaet havde været så venligt at stille velegnede vinsmagningsgias til rådighed, så vi slap for at bruge klubbens mindre velegnede
glas til formålet (ved forrige vinsmagning blev klubbens vinglas
erklæret aldeles uegnede til vinsmagning). Vinsmagningen foregik
i øvrigt på den udmærkede måde, at vi fik mulighed for at smage to
vine ad gangen, således at man kunne drage nogle umiddelbare
sammenligninger mellem vinene.

Deltagerne havde kun smil tilovers for den gode vin

12

Nogle hævede glasset, andre flasken ved det ve/besøgte vinsmagningsarrangement,
Uden store, unødvendige vintekniske forklaringer nåede vi i løbet af en times tid (lige lidt for
hurtigt efter denne anmelders smag) at smage 8 af firmaets vine, der i prisklasse lå fra knap SO
kr, til knap 150 kr. flasken. Som supplement til vinene kunne aftenens deltagere styrke sig
med el udmærket osle- og pølsebord.
Efter smagningen var der mulighed for at nyde et glas eller to med den sidste vin i flaskerne,
inden aftenens næste arrangement, fredagsbaren, gik i gang.
Tak til Mette for en tin aften.
Norma Vinimport var i øvrigt omtalt i Berlingskes vinrubrik den følgende fredag, hvor bl.a. en
af aftenens vine, en Cotes du Rhone til 105 kr., fik rosende omtale,

Lars Duodesen
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Landgang på Møn - og andre steder
I forrige nummer af DSR-bladet havde et langturshold givet en fremragende og udtømmende
beskrivelse af et næsten-forlis på nordsiden af Møn. Jeg kender ikke området, men situationen
var så karakteristisk, at jeg kunne have lyst til at kommentere hændelsesforløbet.
Lad mig først sige, at jeg finder det lige hårdt nok, at bestyrelsen giver holdene et hak i tuden
på grund afvejret. På en langtur må man altid tage visse risici, og man risikerer let at blive
fanget i en usikker situation, som netop disse to hold blev det.
Mit ærinde er at påstå, at du stort set risikofrit kan lande en 2-åres inrigger et hvilket som helst
sted i Danmark, når det ikke lige er Møns Klint eller lignende. Dertil kræves to redskaber:
l. En spand. Når båden er tyldt med 4-5 bord vand er den ikke nem at danse med, en
bordfyldt båd rummer det meste af en kubikmeter vand.
De små søde øsekar, som mest mændene bruger, er ikke meget bevendt som øsere, der skal
mere volumen til. Jeg har selv tømt en bordtyldt båd med en spand på fem minutter. Under
sådan en proces skal båden holdes med stævnen op mod vinden. En spand tylder
forholdsmæssigt meget. Den kunne erstattes af det opvaskefad, som man alligevel altid har
med. Hvis det bruges til opbevaring af service, må servicet ned i bunden.
2. Pøller, i mere sofistikerede kredse kaldet bådruller, er absolut nødvendige ved en vanskelig
landgang. Man har tømt båden bedst muligt for vand tilstrækkeligt langt fTa kysten, hvor
bølgerne er rundere. Så har man god tid til at puste pøllen op. Har man en gang besluttet
sig for at lande, udpeget landingsstedet og taget vadeskoene på, følger man bølgernes gang
mod kysten og man aftaler ganske nøje, hvem der skal lave hvad i selve
landingsøjeblikket. Når tiden er inde, så lad årerne sejle deres egen sø, de skal kornrne i
land.
Med fa variationer: fa meter fra land hopper l i med pøllen og anbringer den symmetrisk foran
bådspidsen. Herefter hopper 2 og styrmanden i (til hver sin side) og skubber båden op på
pøllen og videre op på land. Jeg har foretaget en sådan landing på 30 sekunder, altså mellem
to bølgefronter.
Når der er store rullesten på landingsstedet, er både vadesko og pølle absolut påkrævet, både
for at undgå knækkede bed og knækkede bord. Man kan spørge, om en træbåd kan tåle at rulle
i land med bagagen i. Det er min erfaring, at det kan den godt, men det skal ikke være hver
dag man gør det. Jeg vil i øvrigt foreslå , at DSR holder sine egne langtursstyrmandskurser
sådan som vi tidligere gjorde det. DSR har en god lang tradition for langtursroning og den har
formodentlig også den fornødne ekspertise.
Mikkel
P.S. Efterlysning:Vi havde engang to sæt hjulpar til transport af en 2-åres inrigger over
rimeligt korte afstande. Hvor er de?
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Hvordan vil du hjælpe din medroer i nød?

Motions- og langtursudvalget tilbyder førstehjælpskursus.
Kurset har speciel relevans for roere med eller uden styrrnandsret.
Førstehjælpskurset indeholder bl.a.:
....
....
....
....
....
....
....

Anatomi - de livsvigtige systemer
Førstehjælp til bevidstløse med - og uden vejrtrækning
Førstehjælp til kuldeskadede personer
Stabilisering afbrud
Hjerternassage
Alarmering
Masser af praktiske øvelser

Kurset varer 6'Ii time inkl. frokost- og kaffe pause(r).
Max 16 personer pr. hold. Der udstedes personligt kursusbevis.
Kursus atboldes lørdag d. 22. marts k!. 9.30 - 16.00 i DSR.

Det koster 100 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 mandag den 17. marts. De første 16 personer, som køber billet
er kursusdeltagere.

Vel mødt langturs- og motionsudvalget
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Kanininstruktion 2003
I lighed med de foregående år må vi regne med, at omkring 250 nye roere skal instrueres i
DSR i 2003. Klubben har derfor behov for ca. 70 aktive instruktører for at fastholde kvalitet
og kontinuitet i klubbens rouddannelse og samtidig gøre instruktions forløbet til en god
oplevelse for de nye roere.
Som instruktør er du med til at fastholde DSR's høje niveau for instruktion og ikke mindst
gøre instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion til klubben for den kommende
sæsons nye roere. Samtidig får du mulighed for at ru et større netværk i roklubben, både blandt
nye medlemmer og andre instruktører. Og endelig er du med til at sikre klubben en tilgang af
nye medlemmer, der tilfører klubben dynamik og styrker det åbne miljø i DSR.
Så hvis du er instruktør og har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben , så er det måske
noget for dig instruere i 2003.
Klubben mangler også styrmænd, hvilket er en af grundene til at styrmandsuddannede på de
store motionsaftener ofte ikke kan komme ud at ro med deres venner, men i stedet må tage fire
(tilfældige) ikke-styrmænd med ud. Det er altid rart at lære nye mennesker at kende, men
engang imellem er det nu også rart at ro med folk, man rent faktisk har set før. Det relativt
lave antal styrmandsinstruktører er lidt af en flaskehals i den forbindelse. Så hvis du har lyst til
at instruere styrmænd, så giv mig et tip!
I begge tilfælde kan du sende en mail til instruktion@dsr-online.dk eller
ringe til mig på 38 IO 95 62.
Med venlig hilsen
Christen Krogh
Instruktionsrochef
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Favoritleverandør oversigt
Materialeaflevering:
Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København ø
Att .: Redak1ionen.
bladet@dsr-online.dk
Kontakt vedrørende
annoncering:

DSRs

FA VORIT LEVERANDØRER

En række erhvervsdrivende har valgt at gøre brug af DSR Bladet for
at nå ud til klubbens medlemsskare. Disse erhvervsdrivende vil du
nemt kunne finde på denne liste kaldet favoritJeverandører. Disse
støtter klubben i form af annoncering i bladet. Vi opfordrer dig som
medlem af DSR til at støtte dem ved at gøre brug af deres tilbud!

Alfa Ekelund Rengøring og vindUespolering. Tlf. 7020 6776
www.alfa~klund.dk.hel@alfa~lund.dk

annoncering@dsr-online.dk
Carlsberg, Vesterfælledvej 100, Kbh V. Tlf. 3327 3327

Birgitte Røddik
Tlf. 3296 8994
roddik@holmail.com

www.carlsberg .dk.info@car1sberg.dJ(

Carsten Lynge
Tlf. 3535 3756
carsten.lynge@imaqe.dk

www.handelsbanken.dk.osterbro@handelsbanken.dk

PoulDanstrup Andersen
Tlf 33339376

Lindblad WS, Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh ø. Tlf. 35261366

Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 40 1.

.tv. 'rlf. 3525 3800

pouldanstrup 1999@yahoo.com

Steen Knudsen
Tlf. 38198931
steen.knudsen@adr.dk
Søren Brogård
Tlf. 3535 1472
soeren .brogaard@get2net.dk

Ole Mathiesen Ure, Øster~ 8, ~h k Tlf. 3314 \ 208
www.olemathiesen.dk , email@olemathiesen.dk
UNIQUE Møbler, Østerbrogade 115A, Kbh.

ø. Tlf. 3929 8118

W'i-Iw:ung.dk ,i'l1oebIer@unq.dk .

Rabat i Friluftsland for DSR-n1edlemn1er
Mangler du seabags til langturen, telt og kogegrej til sommerferien, vandrestøvler til
vandreferien osv. Så er der mulighed for, som medl em af Danske Studenters Roklub, at få
rabat hos :
Friluftsland, Frederiksborggade 52, 1360 København K

I ugerne 18 og 19 ( 28 . april- ll. maj 2003) kan klubbens medlemmer få 10% rabat på alt
sports- og fritidsudstyr med undtagelse af GPS-udstyr.
For at opnå rabat skal du medbringe det sidst udkomne klubblad samt forevise
billeddokumentation (betalingskort, kørekort o. lign .)
Motionsudvalget
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Orienteringsløb i DSR marts-april 2003
Den 27. april arrangerer vi Stifinderløb i Grib Skov. Det er et stort løb med 300 deltagere på
22 forskellige baner. Det er en meget stor opgave for o-sektionen, men samtidig en af de
sjoveste. I planlægningsfasen er en det kun en begrænset del af sektionen, der deltager, men på
selve dagen rar vi brug for mange officials. Tag fat i Johan, Remod eller undertegnede, hvis l
har lyst til at give en hånd med.
Allerede ugen efter, 3.maj, skal vi sammen med Københavns Roklub til skovene ved Sorø for
at løbe Divisionsmatch. Det er desværre i rosæsonen, men mon ikke vi kan skrabe et
ordentligt hold sammen igen i år. De sidste år har vi stillet et ganske pænt hold, hvor særligt
kvinderne har udmærket sig. Man behøver ikke at være o-haj for at kunne bidrage til
resultatet. Pointene til en divisionsmatch udregnes efter et meget sindrigt system, der gør, at
nærmest alle gennemførende løbere, på en eller anden måde, giver point til holdet. Der er
sidste tilmelding hos Johan 23/4 .
Husk sæsonens sidste Gåsehusløb 16/3 og 5/4.
Hans luul Andersen

O-løb på Sjælland marts/april 2003
Dato
9/3
9/3
16/3
23/3
28-30/3
5/4
6/4
12/4

Sted
Lystrup
Lellinge
Ravnsholt
Nyrup Hegn
Nordsjælland
Tokkekøb Hegn
Ravnsholt
Tisvilde Hegn

13/4

St. Bøgeskov

27/4
3/5
4/5

Grib Skov, Mårum
Sorø Sønderskov
Klosterris Hegn

Arrangør
Kildeholm OK
Køge OK
DSR
ROK
OK ØstIFIF
Lillerød IF
DSR
Tisvilde Hegn
OK
Roskilde
OK/Sorø OK
DSR
Slagelse OC
HSOK

Bemærkninger
Put'n'run

Gåsehusløb
D-løb
Spring Cup
D-løb
Gåsebusløb
SM Stafet
SM klassisk

Stifinderløb
Divisionsmatch
B-løb

y derlige oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Terminsliste' . Se også
under '0stkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet.

Tilmelding:
GAsehusløb:

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12.
Distancer: 3 km, 5 km og 8 km.

Øvrige løb:

Johan Frydendal, Engbakken 27, 2830 Virum
Tlf. 38 176252 (arb.) 45858605 (priv.) (tilmelding 14 dage før)

18

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

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 Il

Formand:
Paul Briiniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
ir 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
ir 3927 4882
e-mail : sekretaer@ dsronline.dk

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

Instruktionsroebef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
ir 38 IO 95 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsroebef:
Peter R. B. Hatlo
Lysefjordsgade 7, s!.th.
2300 København S
ir 325951 00
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroehef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 51
2840 Holte
ir 4546 1343
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B,S. tv.
2 I 00 Københa vn ø
ir 35 34 44 63
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motioo+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 København N
ir 35 83 98 39
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
ir 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køkken- og udlejningscbef:
Benedicte Brohm
e-mail: kockkcn1ddsr-onlinc.dk

Materielforvalter:
Flenuning Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
ir 3677 1009
e-mail: materieJ@
dsr-online.dk

IT-chef:
Michael H. Qvist
Vognmandsmarken 12, I.th
2100 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

Kontiogentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

Orieoteringssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 88 58 86

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

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engba kken 27
2830 Virum
ir 45 85 8605

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
ir 396803 19
e-mail: h·u@ssi.dk
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o
02634 KHC
JOHAN FRYDENDAHL
ENGBAKKEN 27
2830 U l RUt·1

96

2830 0116/ 4

\J
Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen d. 22. november 2002
I. Husforvalter:Mogens Haut
2. Motion Plus: Berit Haahr Hansen
3. Kaproningschef: Rune Gartner
4. KøkkenJudlejningschef: Benedikte Brohm
5. IT-chef: Michael Qvist
6. Kajakrochef: Søren M. Christensen
7. Kasserer: Johan Frydendahl
8. Sekretær: Dorthe Bartels
9. Instruktionsrochef: Christen Krogh
IO. Formand: Paul Briiniche-Olsen
II. Materialforvalter: Flemming Borg Jensen
12. Motionsrochef, Peter HatlO
13. Langtursrochef: Ulrik Winther
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MEDLEMSBLAD NR. 3

*

APRIL 2003

* 71. ÅRG.

En koncentreret bestyrelse på Strategidagen den 1. marts, hvor mange spændende emner
blev debatteret (læs beretningfraformanden inde i bladet)

Materiale til bladet

kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk

Redaktionen: Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32840464, Henrik Pedersen,
Helene Frische og Mette Bjødstrup
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan
afleveres i brevsprækken på kontoret i bAdhallen 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 ogfødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne biJleder til illustration af indlæg.

Deadlines
Maj nummer:

Onsdag den 9. april - næste nummer

Juni nummer:

Mandag den 12. maj

Juli nummer:

Mandag den IO. juni

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk.
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag:

l. 400 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse 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 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingent dog er 570 kr.
UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (ink!. e-mail til kontingentkassereren:
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåned (l/l, 1/4, 1/7 og III O). 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.
OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og
aktiviteter benyttes . Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til Y, - I års
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren.
Forsidefoto fra Strategidagen: Marianne Bentzen
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Leder
Livet er så forunderligt. Det som den ene dag virker som det essentielle i ens liv, kan med et
blive minimeret til ganske uvæsentligt. Det handler om prioriteringer; hvilke øjne der ser; og
ikke mindst om at sætte tingene i perspektiv.
Som i tilfældet, hvor den største bekymring er, hvordan medlemsbladet dog skal blive færdigl
til tiden, og lige med et ser hele verdenssituationen unægteligt lidt anderledes ud og gør
dermed de fleste andre ting, så som en bladproduktion, ganske irrelevant og en smule banal.
Uanset om vi bevæger os på globalt plan eller bare inden for DSR regi, så er det tid til
forandringer. Siældent har et medlemsblad fra DSR eks. været så stort (44 sider), og det
forhold skyldes ganske enkelt den store indsats, I alle har lagt for dagen ved at bidrage med
masser af stof til bladet.
Tak, for det l
På redaktionens vegne ønskes alle DSR medlemmer en rigtig god påske.

Marianne Bentzen (redaktør)

For Handelsbanken er der
gået sport i at spille en
rolle i det lokale, og vi er i
god træning, når det gælder
om at se muligheder for
dig og din økonomi.

I

Øs,erlælled Torv 40. I. lY. I Postboks 266J
2100 København ø I df. 3525 J800
osrerbro@handelsbanken.dk I wwwhandelsbanken.dk

L ___ ..

.__ .~~_ .. _ ._. __ ~_

Handelsbanken
- en rigtig bank

Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

Ol. april

Teoretisk stynnandskursus

05, april

Instruktionsstart

08, april

Infomøde om 8 UP

09, april

Teoretisk stynnandskursus

IO, april

Infamøde om langtursroning og årets langture

II, april

Tango - fredags bar

13 , april

Løvspringstur

23 , april

Introaften kJ. 20 (for nye kaniner)

27 , april

Arbejdsdag

02, maj

Måneskinstur

03, maj

Intro-fest

03-04, maj

Kajakinstruktør kursus

05, maj

Teoretisk stynnandskursus

08, maj

Infomøde om Langtur på Silkeborgsøerne

Il. maj

Bådpakningsinstruktion

Il. maj

Arbejdsdag

15-18. maj
18. maj
22-23. maj

Langtur på Silkeborgsøeme
Arbejdsdag
Miljøfestivalen

Nyt fra bestyrelsen
•
•

Læs beretningen side 11-13 om bestyrelsens meget konstruktive strategidag.
Info: Hvis du benyner svømmehalsordningen, skal du huske at skrive dig på de ophængte
lister i svømmehallen, da ordningen ellers er i "fare" pga. en formodning om manglende
fremmøde,

-----------------------------------------------------l

Infoffi1atio11smøde 0111
langtursroning og årets langture
Torsdag den IO. april kl. 20 på verandaen

Overvejer du at tage med på en langtur i år? Vil du gerne vide mere om langtursroning og
høre, hvordan det er at ro i nyt farvand flere dage i træk med båden stuvet med tøj, soveposer,
telte, gaskomfur og mad; hygge om et lejrbål; og få nye venner i klubben?
Langtursudvalget holder informationsmøde for alle interesserede og nye som gamle
langtursroere d. IO. april kl. 20. Vi fortæller om forskellige former for langture og viser
lysbilleder fra sidste års ture.
Mød op og hør mere om dine langturs weekend- og feriemuligheder for 2003.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage, så hold øje med langturstavlen i DSR og bladet,
hvor årets ture b Iiver annonceret.

Randersgade 23-27
Postbox 2513
2100 København ø

Håndværkerafdeling
Kattegatvej 8
2100 København ø

3542 1657

39 162000

Fax 35 42 01 60
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk
www.obro-tra.dk

Fax 39162001

Åbent: man-fre 7.00 -17.00
lørdag
9.30 -13.00

Åbent: man-tors 7.00 -16.00
fredag
7.00 -14.00

Tango-fredagsbar

Kom og lær at danse tango for en aften. Du far nu en unik mulighed for at prøve at danse til
sydamerikanske tango-rytmer, når vores to tango lærere giver begynderundervisning ud i
tangoens Iyksagligheder. Vores to tangolærere tager deres dansepartner med og vil i tilgift
danse for os. Du behøver ikke at tænke på dansepartner - bare mød op. De, som har gået til
undervisning i tango i vinterens løb. er også velkomne til undervisningen og til at se vores to
tangolærere danse.
Efter danseundervisningen vil der være fredagsbar og social hygge. Sæt kryds i kalenderen
fredag den 11. april kl. 20:00. Fredagsbaren åbner kl. 21 :30.
Pris for deltagelse i tangoundervisningen er blot 20,- kr. , som betales på selve aftenen.

Motionsudvalget

O, søde vår så er du atter nær ...
Træk i rotøjet og tag med ud og oplev vårens komme.
Søndag d. 13. april er der løvspringstur, og vi sætter kurs mod Furesøen.
Vi mødes ved Roklubben Furesø, Frederiksborgvej 101,3500 Værløse, kl. 13 for at sætte
hold. Herefter ror vi ud på Furesøens vover og spejder efter de første forårstegn. Vi holder
stop undervejs for ikke at gå sukkerkold, så medbring forsyninger.
Opslag med tilmeldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så hold øje med
opslagstavlen. Det vil også være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift.
Der vil være plads til max . 25 deltagere.
Vel mødt

Motionsudvalget

Du gamle måne .....
Så er det nu - årets første måneskinstur løber af stablen fredag d. 2. maj kJ. 19. Vi mødes på
bådpladsen og sætter hold, hvorefter vi sætter kursen mod Københavns kanaler. Undervejs gø r
vi holdt og nyder de medbragte lækkerier, så der er brændstof til hjemturen. Der vil ikke være
natmad, når vi kommer hjem grundet Introfesten dagen efter.
Kaniner kan deltage. hvis de har en aftale med en instruktør! Husk at det er styrmandens
ansvar, at der er lys på båden.
Vel mødt!

Moiionsudvalget

Øvelse i at pakke både på trailer for

LAN GTURS stynnan dsasp iran ter
[ og andre interesserede

J

Som led i uddannelsen til Langtursstyrmand skal man 'have el x' for øvelsen ' At pakke både
på trailer'. Som roer i almindelighed er det rart at vide, hvordan traileren pakkes effektivt og
således at bådene ligger godt og sikkert. Derfor inviterer langtursudvalget til en eftermiddag,
hvor vi instruerer kommende langtursstyrmænd og interesserede roere i dette:

Søndag den 11. maj 2003, kl. 13
Tilmelding sker via opslag på langturstavlen i Slyngelstuen senest 8. maj .

Hilsen Langtursudvalget

INTROFEST 2003
LØRDAG D. 3. MAJ KL.

19.00

Respæææækt til de nye kaniner
vi disser dem der står og griner
De skal fejres for vildt
lad ikke chancen gå spildt
Slå ørene ud
og hør" vores bud

•

Slip 160,- slag for et adgangstegn , der kan købes i baren i slyngelstuen (mandag l il torsdag
mellem kl. 19.00 og 21.00) fra mandag den 14. april tillirsdag den 29. april 2003.
I dukker op kl. 19.00 til en for gusten velkomstdrink - you newer know .. .
Vi spiser en seriøs lækker buffet i den svedigste sal, med de vildeste hjemmedrenge mik .
Senere kommer den sejeste DJ og vender vinyl.
Vil du hel're baske forbi efter maden, så åbner vi dørene kl. 23.00 - slip 40,- slanter og du er
nede med de fede! YD !

HVAD SIGER DU TIL DET, SIGER JEG TIL DIG?
Håndtegn
Instruktionsudvalget

Langtur på Silkeborgsøeme
15. - 18. maj 2003
[ Store Bededagsferien den 15. - 18. maj arrangerer DSR en langtur til et af Danmarks
smukkeste naturområder, nemlig Silkeborgsøerne.
Vi starter ud fra Skanderborg fredag morgen den 16. maj og ror gennem a-løb og søer frem til
Ry, hvor vi lægger bådene op for natten. Næste morgen. lørdag den 17. maj, roer VI videre af
å-system og søer til Himmelbjerget og retur til Ry. Et besøg på Himmelbjerget er der også
mulighed for, hvis der er stemning for det. Søndag morgen sættes kursen tilbage til
Skanderborg.

Praktiske oplysninger:
Turlængde: 90 - 100 km. Hver dag vil vi ro en strækning på ca. 30 km.
Pris: Prisen estimeres til kr. 950 inkl. transport, lån af både samt mad og drikke.
Tilmelding: Tilmelding sker på tilmeldingslisten i Slyngelstuen efter først til mølle
princippet. Maks. antal deltagere er l l. Tilmeldingsfrist er torsdag den 8. maj.
Samme aften er der inforrnationsaften kl. 20.

Venlig hilsen

Morten Eiersted og Peter R. B. Hatld

IO

Bestyrelsens Strategidag
En gang om aret hiver bestyrelsesmedlemmerne i DSR en lørdag ud af kalenderen for at holde
Strategidag. Det sker for at fa tid til at gå mere i dybden med større emner, end der er tid til på
de månedlige bestyrelsesmøder, hvor dagen og vejen skal klares.
Årets Strategidag blev holdt d. I. marts . hvor Flemming, vores materielforvalter. havde fået
lov til at låne faciliteter hos Balslev, Rådgivende Ingeniører, som er hans daglige arbejdsplads.
Her er et kort resume af de emner, som blev berørt på den første grå forårsdag i Glostrup.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesarbejdet går godt. Bestyrelsesarbejdet er blevet effektiviseret over de sidste par år,
og der er en god arbejdsdeling mellem bestyrelsen og udvalgene (motionsudvalget,
instruktionsudvalget, materieludvalget etc.).
l så stort omfang som muligt lægges beslutningskompetencen ned i udvalgene, og det er med
ti! at gøre udvalgsarbejdet mere interessant, hvilket trækker ilere aktive ind i udvalgene og
dermed er den gode cirkel etableret.

Bestyrelsen overve jer at oprette et Husudvalg, som kan bistå husforvalteren i forbindelse med
husets vedligeholdelse.

Strategidagenforløb rigtig godt. og hele dagen blev brugt konstruktivt Alligevelfølle de
fleste, at de sagtens kunne bruge endnu en dag som denne (Foto: Marianne Bentzen)

Il

Bådkapacitet og bådfordeling
Bådkapaciteten er en knap ressource, et forhold som særligt mærkes på de rigtig gode
sommerdage . De mange aktiviteter omkring instruktion og motionsroning betyder, at nogle
medlemmer synes, at der er for lidt plads til de privat arrangerede roture.
Vi har nu raet en velfungerende roprotokol, som bl.a. kan producere en detaljeret rostatistik.
Heraf kan man se, at tirsdag og torsdag er de største rod age, mens fredag og lørdag er tyndt
besat. Man kan også se, at adskillige af inriggerne og de fleste gig-både anvendes for lidt.
Bestyrelsen vedtog nedenstående tiltag for at forbedre bådanvendelsen:
der er afsættes en pulje på 25.000 kr. til opgradering af bådene, så små~kader er repareret;
årern e e r indstill et korrekt; sædeskinnerne og årerne udskiFtes. hvis det er nødvendigt etc.
der søges etableret en madordning på udvalgte fredage i løbet af sommeren, så det bliver
mere attraktivt at ro fredag aften
der gøres mere reklame for, at de fleste 2'ere og enkelte 4'ere er ledige mandage og
onsdage, selvom der ikke er instruktion
der gøres mere reklame for roning mandag og onsdag, når instruktionssæsonen er afsluttet
(fra slutningen af august)
der gøres mere for, at medlemmerne tager styrmandsret; flere med styrmandsret giver
større fleksibilitet i bådsætning og bådanvendelse

Redningsveste
l DSR er det obligatorisk at medbringe redningsveste på langture (dvs. "uden for dagligt
rofarvand") samt i vintersæsonen. I en del andre klubber er det generelt obligatorisk at
medbringe redningsveste.
Bestyrelsen er delt på dette spørgsmål, men der er ikke flertal for at gøre det obligatorisk.
Hovedargumentet er, at redningsveste ved roning om sommeren i kendt, kystnært farvand ikke
giver øget sikkerhed, måske kan det endda give falsk tryghed.
Redningsveste skal i dag medbringes, hvis bare en blandt mandskabet ønsker dette.
Bestyrelsen overvejer derfor, om det skal indføres som kravat styrmanden spørger
mandskabet om ønsket til redningsveste, før man går ud.

Studenterproblemstillingen
På generalforsamlingen i november 2002 blev der fremsat forslag om ændring af klubbens
love, så det generelle krav om, at man skal være adgangsberettiget til en af de højere
læreranstalter etc. fjernes fra lovene. Forslaget faldt, men skabte stor debatlysl.
Bestyrelsen indkalder derfor til et medlemsmøde i maj om emnet, og i næste nummer af bladet
vil der være et oplæg fra bestyrelsen.
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Akt ivi tet over for de lokale virksomheder
Vores om g ivelser har ændret sig meget i de sidste par år. Flere kontorbygni nger e r skudt op på
den anden s ide af Svanemølleværket, og de mange ansatte i områdets virks om heder er op lagte
e mner som roere. Det gæ lder både so m medlemm e r af D SR og som deltagere i
virksomhedskurser. hvor roning in dgår som en del af undervisningen. Kaproe rne har taget
initiativ til a t undersøge mulighederne for at afho lde skræddersyede ku rser fo r de
omkringliggende virksomheder, ligesom annonceud va lget også har et god t oje til de ma nge
nye virksomheder
Indtægtsgivende aktivi tete r kan bli ve vigti ge for DSR, men det sker under hensyntagen til:
at indtjeningen til klubben skal stå må l med den (frivill ige ) indsats, der gøres fra klubbens
medlemmer med aktiviteterne,
at eventuel kompensation til de frivillige ikke skal føre til, at forve ntning om betali ng
el.lign. i forbindels e med den store frivillige ind sats, som klubbens med lemmer yder,
spreder sig til de daglige aktiviteter
at indtægtsgivende aktiviteter ikke ko mmer til at begrænse de daglige akti viteter og
medlemmernes muligheder for at gøre bru g af klubbens vidtfavnende aktivitetst il bud

Visioner for Sydhavnen
Tilbage i tiden havde DSR et ekstra klubhus i Sydhavnen, hvor bl.a. kaproerne kunne træne
fra. Det er mange år side n og meget er sket i Sydhavnen siden. I dag er meget bebygge t og
kommunen har store planer for området. l disse planer er der sat arealer af til fritids- og
idrætsaktiviteter, og her er roning en oplagt aktivitet. Et hus for roere , evt. eta bleret sam men
med andre roklubber i Københavnskredsen, ville være et værdifuldt tilbud til vores roere,
motionister som kaproere. Bestyrelsen arbejder derfor videre med at und ersøge muli gh edern e
for roning i Sydhavnen.

Paul Bruniche-Olsen

Trods en lang og meget intens dag, blev der dog også tid ti/frokost (Foto . Marianne Bentzen)
IJ

Klubmesterskabeme i ergometerroning
Den 8. marts kJ. 12.30 gik startskuddet til årets klubmesterskaber i ergometerroning, der havde
god tilslutning blandt DSR's roere. Via et sindrigt handicapsystem efter vægt og alder blev der
givet tillæg i tid, således at konkurrencen blev så lige og spændende som muligt.

Resultaterne blev således:

Dameklassen:
Placering
I
2
3
4
5

Navn
Kirsten Jc~scn
Louise Hjelmroth
Helle Hansen
Birgitte østergaard
Trine Kombeck

Handicap
O
3
II
3
3

Sluttid
3:38.3
3:44.2
3:51.1
3:54.3
4:02.1

Handicap
19
24
25
18
21
33
21
19
5
12
25
20
21
20
17
18
5
16
26
16
23

Sluttid
3: 14.7
-3:19.3
3: 19.5
3:20.4
3:24.9
3:25.1
3:25.2
3:27.3
3:28.7
3:28.9
3:29.4
3:29.6
3 :31.0
3:32.1
3:32.8
3:34.1
3:36. 2
3:37.4
3:37 .9
3:39.0
3:43.2
3:44.2

Herreklassen:
Placering
I
2
3
4
5
6
7
8
9

IO
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Navn
Eskild Ebbesen
Svend Pedersen
Gunnar
Mads Rasmussen
Martin Nielsen
Jack Ekman
Bjarne Kallesøe
Rune Gartner
Johan Frydendahl
Svend Frydendahl
Niels Jørgensen
Adrian Tan
Jakob Alnor
Jørgen Theil
Gert Iversen
Michael Remod
StigRasmussen
Henrik Asmussen
Peter G
Anders Møller
Dirch Monrad
Per Jess

O

Motionsklassen , Damer
Placering
I
2

Navn
Mette Rahbæk
Trine Kombeck

Handicap
3
O

Sluttid
3:46.5
3:56.3

Handicap
O

Sluttid
3:15.0
3:22.7
3:23 .9

Motionsklassen , Herrer
Placering
l
")

7------3

Navn
Pcter Heller
Christian Larsen
Thomas Quaade

9
5

Holdkonkurrencen
Tre hold stillede op i holdkonkurrencen og vinderholdet blev:
Jørgen Theil
Svend Frydendahl
Peter Heller
Louise Hjelmroth

Tak til alle deltagerne og et stort tillykke til vinderne
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Klædt på til en ny aktiv sportssæson ....
Klubbens tøjudvalg er med til at vise DSR's facade udadtil. Tøjudvalget skaber en omsætning
på knap DKK 65.000 om året. I dag består tøjudvalget af 9 personer (Berit, 2 x Mette, Remod,
Morten, Gunnar, Margrethe, Pia, Eva og Helle).
Gennem de seneste år har vi sammensat en ko llektion, der tilgodeser de mange forskellige
sportsaktiviteter, som vi har i kl ubben, f"X gymnastik, roning, kajak og løb. l tøjudvalget
lægger vi vægt på at tilbyde kvalitetsprodukter med et flot design til en fornuftig pris til
klubbens medlemmer og andre interesserede.
Vi har tøjsalg hver torsdag aften mellem kJ. 20 og 21. Herudover vil vi igen til sommer tilbyde
ekstra tøjsalgsaftener i kaninsæsonen for at tilgodese klubbens nye medlemmer samt den
øgede aktivitet i sommerhalvåret. Tidspunktet vil blive annonceret i Slyngelstuen.
En god måde at lære klubben bedre at kende på, kan være gennem et af klubbens mange
udvalg ...
Så har du lyst til at være med, så giv os et praj. Udover at vi holder møde en gang om
måneden, har hvert tøj udvalgsmedlem en tøj vagt ca. hver 8. uge.

Tøjudvalgel

Rabat i Friluftsland for DSR-medlemmer
Mangler du seabags til langturen, telt og kogegrej til sommerferien, vandrestøvler til
vandreferien osv. Så er der mulighed for, som medlem af Danske Studenters Roklub, at få
rabat hos:
Friluftsland, Frederiksborggade 52, 1360 København K
I ugerne 18 og 19 (28. april - ll. maj 2003) kan klubbens medlemmer få 10% rabat på alt
sports- og fritidsudstyr med undtagelse af GPS-udstyr.
For at opnå rabat skal du medbringe det sidst udkomne klubblad samt forevise
billeddokumentation (betalingskort, kørekort o.lign.)

Moiionsudvalget
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Hvorfor dog blive styrmand?

Hvem elsker ikke at stå på bådpladsen til en motionsaften, hvor der er godt fYldt op, og
spekulere på, om man nu kan komme på vandet (man er vel adrenalin-junkie). Og om man nu
kan komme til Tårbæk, eller om der kun er plads på 'Skovshoved-båden'?
Hvem værdsætter ikke afhængigheden af at skulle finde ikke kun tre andre at ro med, men
også en styrmand , der har tid og lyst til at tage med på vandet?
Hvem gider dog have besværet med at lære noget nyt og blive en bedre roer?
' " .og endelig er der jo den store fordel ved primært at være bundet af tidspunkter, hvor der er
rovagt, hvis man gerne vil ud at ro. Her er der virkelig basis for intensiv udnyttelse af
kontingentkroneme.
Næh, hvorfor dog blive styrmand?
.. . og dog! Hvis du er styrmand, så har du fleksibilitet og større indflydelse på, hvornår og med
hvem du selv vil TO. Du behøver ikke at vente på, at du bliver tildelt plads i en båd. Du
behøver ikke kun ro på tidspunkter, hvor der er rovagt. Og du lærer at manøvrere båden,
hvilket giver din roning endnu en dimension.

Uforpligtende Tilbud:
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
w w w.alfa- eklund.dk·Telf. 7020 6776
E-mail: hel@alfa-eklund.dk • Fax. 70204413
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Glimt fra intro dagen for nye kaniner
Mandag d. 17. marts blev den første introdag for nye kaniner afholdt, og som det kan ses på
billederne, var det noget af et tilløbsstykke. Der var mødt et utal af nye ansigter op denne
skønne forårsdag, og ud over nyttig information om DSR, var der også rundvisning m.m.

Onsdag d. 23 april kl. 20 er det så igen tid
DSR kan tilbyde af aktiviteter.
(Foto: Berit Haahr Hansen)
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Ugeplan for roningen i 2003
På omstående midteropslag (lige til at hive ud og sætte op på køleskabet) ser du ugeplan for roningen i 2003. Vi håber, at du vil benytte
dig af de mange tilbud.

Mandage og onsdage
Instruktionen er forbeholdt tidsrummet kl. 17.15 - 18.00 eller
ti l alle kaniner er på vandet. Instruktionen disponerer over al
materiel - dvs. , at alt inrigget og gigriggede materiel skal være
inde senest kJ. 17.00.
Er der en ledig båd (typisk en 2' er eller Balder) ved I8-tiden, er
man naturligvis velkommen til at benytte en af disse.
Som et nyt tiltag vil der være mødetid i juli og august i
tidsrummet kl. 18.00 -18.15 (eller til kaninerne er på vandet),
således at flest mulig kan finde sammen med andre om at ro
uden nødvendigvis at have lavet en aftale i forvejen.

Tirsdage og torsdage
Motion+ er forbeholdt tidsrummet kl. 17.00 - 17.15. Motion+
disponerer over motion+ materiel.
Motionsroningen er forbeholdt tidsrummet kl. 17.15 - 17.30 i
maj-oktober. Der er en rovagt tilstede i det tidsrum, som vil være
behjælpelig med, at alle roere, der ønsker det, kommer på
vandet. Rovagten kan genkendes på sin gule vest og gule kasket.
Rovagten disponerer over al bådmateriel, som ikke anvendes af
Motion+. Alle både skal være tilbage senest kl. 16.45. Undtagelsesvis
gælder det for de tre både Dan, Kvaser og Hroar, at tages disse både
ud inden kl. 16.45, kan de benyttes, og er derfor ikke til disposition
for rovagten,
19

UGEPLAN FOR ]
I Ugeplan -

mødetider

I

Mandag

I

Tirsdag

I

Ons'
r~

Kl. 13.00 - 13.15
Kl. 13.15 - 13.30

Kl. 16.00 - 16.15

Kl. 17.00 - 17.15
Kl. 17.15 -17.30
(- 18.00 for instruktion)

Instruktion
April-aug.

Motion+
A J!ril-okt.
Motion (R)
Maj-okt.

Instru
A.)!riJ

Mød
Mødetid
JuliJuli-aug.
Motion (R) betyder, at der er rovagt disse dage. Det bemærkes, at c
Pinsedag (søndag d. 08.06).
Kl. 18.00 - 18.15
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Brugerundersøgelse om madordningen i DSR
Lige til at hive ud, og udfylde. Afleveres i boksen ved baren. På forhand tak!

(Foto: Marianne Bentzen)
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Brugerundersøgelse om madordningen i DSR
Til brug for køkkenudvalgets videre arbejde med at forbedre madon
angående madordningen i DSR.
Hvor længe har du været medlem af D SR: _ _ _ _ _mdr. /
Hvor ofte spiser du aftensmad i DSR (sæt kryds i firkanten ud for dt
Ca. en gang om året D

Ca. en gang i kvartalet D

Ca. 1 gang p.

I det følgende vil vi bede dig tage stilling til en række aspekter ved ~
Når der spørges om smagen, menes der den smagsmæssige ople
Når der spørges om kvaliteten, menes der f.eks.: er grøntsagern
Med andre ord, er råvare kvaliteten i orden?
Du bedes sætte to krydser i hver linje:
et kryds for, hvor tilfreds du er med det pågældende punkt, (
et kryds for, hvor vigtigt det pågældende punkt er.

H

Hvor tilfreds er du med /
hvor vigtigt synes du, det er med ...

Meget
tilfreds

1

- Smagen i brødet
- kvaliteten af brødet
- smagen i den varme ret
- kvaliteten af den varme ret
- smagen i salaten
- kvaliteten af salaten
- smagen i kagen
- kvaliteten afkagen
- variationen af menuen
- værdi af maden i forhold til prisen
- værdi afkagen i forhold til prisen

;

\

Har du i øvrigt forslag til ændringer i madordningen eller andre korr

Besvarelsen afleveres i boksen ved baren seneSl
22

ingen i DSR, beder vi dig tage stilling til nogle få spørgsmål

år

---

valgte)
nåned D

Ca. l gang om ugen D

Ca. 2-4 gange om ugen D

,dordningen (smag, kvalitet, etc.).
:Ise / tilberedningen af maden
friske?, er kødet af en ordentlig kvalitet mm.?

)r ti Ifreds er du med ... ?

Teds Utilfreds

Meget
uti Ifreds

Hvor vigtigt er ... ?
Spiser
det ikke

Meget
vigtigt

Vigtigt Ikke
vigtigt

Slet
ikke
vigtigt

Ved
ikke

entarer, kan du skrive dem på bagsiden af dette papir.

len 22. april 2003. På forhånd tak!
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Forslag til ændringer i madordningen eller andre
komn1entarer skrives her
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·ONINGEN I 2003
ag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Instruktion
April-juli

Instruktion
April-juli
Motion (R)
Juni-sept.
Teknik+
April-okt.

Motion+
April-okt.
Motion (R)
Maj-okt.

tion
u~.

:id
Ig .

Mødetid
April-okt.

I

. ikke er rovagt Kristi Himmelfart (torsdag d. 29.05) og
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Fredage
Fredag er blevet en stadig mere populær rodag og derfor fo rtsætter initiativet med mødetid i tidsrummet kl. 17.15 - 17.30.

Søndage
Motionsroningen stiller med rovagt på søndage i juni til
september i tidsrummet kl. 13.15 - 13.30.
Teknik+ er for motionsroere, der gerne vil øve teknik. Der
sættes både kl. 16.00 - 16.15.
Der er kanininstruktion lørdage og søndage kI. 13.00 til 17.00. I
dette tidsrum er de fem både Ask, Munin, Bjarke, Thor og
Viking reserveret til kanininstruktionen. Hugin er reserveret til
styrmandinstruktion i samme tidsrum lørdage og søndage.

I øvrigt henvises der til opslagene i bådhallen om bådbenyttelse.

Benyt også bådene uden for de angivne tidspunkter

Ugeplanens aktiviteter er et tilbud til klubbens medlemmer.
Husk, at robådene også kan benyttes på alle mulige andre tidspunkter - og her sætter næsten kun fantasien grænser. Jo flere
kilometer der roes, desto bedre.

Køkkenets åbningstid
Køkkenet har åbent mandage til torsdage kl. 19.00 - 21.00 .
.. . og se så at komme på vandet!

Bestyrelsen
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DSR set fra mange vinkler ..

Velkommen til en ny kajaksæson
Efter en alt for lang. kold og trist vinter er der nu for alvor forårsfornemmelser i
kajaksektionen. I Kajakudvalget har vi - ud over selvfølgelig at træne til den nye sæson brugt vinterperioden til at forberede de mange aktiviteter. vi skal nå i løbet af sommeren.
I efteråret fik vi vores nye kajakergometer. som klubbens medlemmer har brugt meget flittigt i
vinter. Det har nærmere været reglen end undtagelsen, at der har været kø for at komme til at
træne i ergometeret, derfor var vi nødt til. at indføre en max. 30 minutters regel i
spidsbelastningsperioderne. Vi er glade for den store aktivitet i ergometeret, og vi regner
naturligvis med, at vi kan aflæse resultaterne af anstrengelserne i medlemmernes tider ved
sommerens handicap- og andre kajakløb.

Pingvininstruktionen
En af de allervigtigste sæsonaktiviteter er - ligesom det er tilfældet for inriggerneinstruktionen af de nye kajakroere. Kajak bliver stadigt mere populært blandt DSR's
medlemmer, og det afspejler sig i de lange ventelister, vi har til pingvininstruktionen. DSR er
jo først og fremmest en roklub, men vi oplever, at rigtig mange af de nye medlemmer hurtigt
får øje på kajakkerne og får lyst til også at forsøge sig her. Og hvem, der har nydt en stille
sommermorgen i kajak på Hjelmsjo eller for den sags skyld siddet i stiv østenvind og bandet
over Øresunds frådende bølger, kan fortænke dem i det?
Med hensyn til kajakkerne er det DSR's målsætning, at vi skal kunne tilbyde interesserede
medlemmer kajakinstruktion efter tre års medlemskab. Det mål når vi næsten i år, men kun
fordi vi har udtaget 24 pingviner til instruktion, hvilket er flere end tidligere. Situationen
afspejler en trend. som også de andre klubber under Dansk Kano og Kajak Forbund oplever:
Tilgangen til klubberne er langt større end kapaciteten. Dette stiller naturligvis store krav til
pingvinerne om at udnytte den mulighed. de får. I de senere år har DSR haft den praksis, at
pingvinerne kun får en sæson til at opnå kajakret i. Det kan virke unødigt barskt, men er
desværre nødvendigt for at give flest muligt chancen for at ro kajak.

Pingvin+ og Kajak+
For dem, der allerede har kajakret, viderefører vi i år de to koncepter Pingvin+ og Kajak+.
Pingvin+ er, som navnet antyder, målrettet mod forholdsvist ny frigivne pingviner og andre
motionsroere, der har lyst til fællesroning kombineret med lettere, opfølgende
teknikinstruktion. Pingvin+ kommer til at foregå på mandage.
Målgruppen for Kajak+ er rutinerede roere, som typisk træner flere gange om ugen, og som
stiller op til handicap- og andre kajakløb. Under overskriften Kajak+ vil vi arrangere
fællesroning, hvor vi forsøger at få nogle af DSR's dygtigste kajakroere til at dele ud af deres
viden om teknik og træningsmetoder. Kajak+ vil primært foregå på onsdage, og vil
lejlighedsvist være henlagt til Trænings Center Bagsværd (TCB) ved Bagsværd Sø. Vi håber,
at dette initiativ kan være medvirkende til at inspirere endnu flere roere til at stille op til de
mange konkurrence- og trimløb, der finder sted i løbet af sæsonen, især i august og september.
Hold øje med opslagstavlen for nærmere datoer og tidspunkter for både Pingvin+ og Kajak+.
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Kajakparken
DSR har i de sidste par år gradvist fornyet kajakparken, så vi har et pænt antal kajakker i de
forskellige kategorier. Også i år vil der blive tale om enkelte nyanskaffelser. Del er især de
nyere typer af letvægls-turkajakker, der efterspørges af medlemmerne, og det er derfor også
der, vi lægger vægten ved beslutninger om investeringer i nyt materiel. Som nævnt i den næsle
artikel om det nye kajakregJement, har vi slækket på adgangskravet for brug af
Jetvæglsmateriellet, så der nu kLIn kræves 150 kilometers rutine.
For at vi skal få fu ld glæde af vores kajakker, opfordrer vi alle til at behandle materiellet med
passende torsigtighed, og til at bakke op om de vedligeholdelsesdage, vi atholder i løbet af
året. Alternativet er, at vi må arrangere obligatorisk kajakvedligeholdelse, som det kendes fra
inriggerne, og det vil vi helst undgå, idet frivillighedens princip nu engang er det bedste.
Næste vedligeholdelsesdag er søndag 27. april.

Ture
Friluftsliv, hygge og socialt samvær er ligesom for det øvrige DSR nøgleord for kajakroerne.
Derfor er udflugter og langture i kajak et af Kajakudvalgets fokusområder. Blandt de
arrangementer, der er på tapetet kan nævnes:
Udflugt til TCB 28. juni. Vi viser TeB-faciliteterne frem og ror en tur på Bagsværd Sø og de
omkringliggende farvande, og afslutter med fælles grill-aften.
Kajakferie i Sydsverige i uge 30. Vi camperer ved nogle af de mange skønne vandområder i
det sydsvenske og ror kajak i forskellige tempi alt efter temperament og ambitioner. Turen er
timet, så man kan afslutte med en weekend eller mere på Hjelmsjo.

Kajakudvalget 2003
KajakudvaJget årgang 2003 består af:
Søren Møller Christensen (kajakrochef, langture), Eva Brøndum (pingvininstruktion), Aksel
Thiele (materiel), Peter Viuf Johansen (Kajak+, TCB), Peter Luppert Jensen (Pingvin+), Peler
Heller (kaproning), Signe Husted (instruktørkursus, festkoordinalor), Tina Taul, Anders
Tybjerg og Asger Nielsen.
De fleste af os er lit i klubben, og vi er altid parate til al svare på spørgsmål eller lytte til ideer
og kommentarer om kajakker i DSR. Vi glæder os rigtig meget til en god kajaksæson '

Mange hilsner
Kajakudvalget

29

Nyt kajakreglement
DSR's kajakreglement er forud for den nye sæson blevet opdateret. og reglerne for brug af
klubbens materiel er på en række områder ændret eller indskærpet.

Farvekodning af kajakker
En af de væsentligste ændringer i forhold til den daglige roning er, at farvekodningen af
kajakkerne er ændret, så der nu kun er tre kategorier:
Grøn:
Rød:

Sort:

Må ros af alle med kajakret og entres med forsigtighed.
Letvægtskajakker eller lettere kapmateriel. Må ros af alle roere med mindst 150
kilometers rutine. Må ikke entres, men skal svømmes ind og tømmes med
forsigtighed.
Kapmateriel eller materiel Forbeholdt udvalgte roere. Må kun bruges efter aftale
med Kajakudvalget.

Der er tale om en væsentlig liberalisering, idet der tidligere var krav om 600 kilometers rutine
for at kunne gå fra de grønne til de røde kajakker. Ændringen er foretaget for at fa en endnu
bedre udnyttelse af klubbens materiel, og for at gøre det muligt for nyuddannede pingviner og
andre motionister hurtigere at kunne teste deres teknik i det lidt mere udfordrende materiel.

Hellerup Handicap
I Hellerup Handicap-sæsonen skal alle sort- og rødmærkede kajakker være til rådighed fra
kJ. 17.30 om tirsdagen. Mellem 17.30 og 18.30 må disse både kun skrives ud i forbindelse
med deltagelse i Handicap-løb. Det er ikke muligt at forhåndsreservere kajakker til Hellerup
Handicap .
Derudover indskærpes det, at der ikke må fjernes materiel til langture og løb uden
forudgående aftale med Kajakudvalget.
Læs mere
Alle kajakroere anbefales at sætte sig grundigt ind i det nye kajakreglement, som kan findes på
DSR's hjemmeside. Det er også slået op på kajakopslagstavlen i Slyngelstuen.

Søren MC
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Big blades- nu også til kajakkerne!
I de seneste år er de fleste traditionelle årer på inriggere skiftet ud med big blades. Nu er det
kajakkernes tur til at få større pagajer, de såkaldte "power paddles".
DS R's kajakrochef, Søren Møller Christensen, oplyser om de nye pagajer: "Jeg surfede på
internettet sidste forår og fandt ud af, at et firma i USA havde udviklet nye pagajer. I USA er
folk generelt noget tungere end her i Europa, så man bygger derfor større og bredere kajakker.
For at komme hurtigt frem i de større og tungere kajakker har større pagajer derfor været et
stort ønske i USA. Indtil for nylig har det dog ikke være muligt at lave pagajer med blade, der
var store og solide nok, uden at de blev for tunge. Men ved hjælp af tekniske erfaringer fra
rumflyvningerne er det nu lykkedes at lave pagajerne i nye materialer, der både er stærke og
lette nok," siger Søren.
"Vi kontaktede derfor firmaet i USA, Loof & Slirpa, der er de første på markedet med de nye
pagajer og lånte en power paddle, som vi i al hemmelighed testede sidste sommer*."
"Erfaringerne var så gode," oplyser Søren, "at vi nu har købt 5 pagajer til klubben. Da de
kræver en del kræfter at bruge, vil det kun være de rigtige dygtige kajakroere, der vil få glæde
af dem. men dem har DSR jo også mange af. Selv håber jeg at få testet en power paddle på
vores årlige tur i Kristi Himmelfartsferien på Flensborg Fjord, hvor jeg regner med at ro i
kajak fra Flensborg til Sønderborg," slutter Søren.
DSR har endnu ikke modtaget de nye power paddles, men Søren forventer, at de ankommer i
begyndelsen af april, så de kan tages i brug helt fra begyndelsen af den nye sæson.

Lars Bundesen

* Dog fik

klubfotografen lov til at tage nogle bi lieder af testen.

På billedet ses tydeligt, at de nye power paddles er væsentligt større end normale pagajer
(Folo Lars Bundesen)
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DSR skiferien i uge 5

Skiferien gik igen i år til de franske alper - nærmere betegnet til Les Menuires. som ligger lige
ved Val Thorens. Menuires er ikke nær så natte-aktiv som Val T. men ellers en perfekt ski
(satellit) by. hvor alt er indrettet til skitunster - Ikke den helt store alpe-idyl. men det var ret
fedt. at vi om morgenen bare skulle gå ud af hotellet. tage skiene på og så af sted.
For dem som endnu ikke har stiftet bekendtskab med "De 3 dale". kan det oplyses. at det er et
af Europas bedste skiområder. Langt de fleste af de 52 glade DSR ski-roere havde valgt det
store liftkort og kunne dermed gå amok pa 600 km. pister i Val Thorens/Menulres.
MeribellMottaret og Courchevel.
Vejret var desværre lidt ustabilt - men på den anden side skulle man nok være taget på
badeferie i stedet, hvis ikke man kunne fremtvinge den mindste fryd over \12 meter top-fed
nyfaldet frost-pulver sne hver dag (næsten).

Tid tii en afler-ski øl foran hotellets bar.

Hotelpersonalet var mest vant til familiegæster, så der blev vendt lidt op og ned på deres
hverdag ved vores ankomst. De gjorde store øjne, da baren spontant blev omdannet til dancehall, og hende den lille lyshårede jyde med de store "hvide tænder" måtle overgive sig til de
svedige DSR-rytmer.

]2

Midt pil ugen holdt vi den traditionelle/rituelle tour de chambre. Festen fik lige et par grader
over kogepunktet. da der pa et af værelserne blev holdt fernisering over et trekantet kunstværk
(vi nævner ikke hvilket. men DSR vil ved en kommende lejlighed stifte bekendtskab med et
fransk vejskilt ). Andetsteds havde værterne trukket i toga - en stærk revideret og uskyldig
udgave af den oprindelige plan (bar r.. og grenadinedrik i vatrandeller med snor)" og hos de
østrigske duller -"Helga"" og "Heidi"" blev der danset ballondans under trøjerne.

I

I

Billede l· Koldt på toppen - minus 19vC
Billede 2: Pulversne - FEEEDT"
Sidste aften skulle vi (arrangørerne) traditionen tro, give stafetlen videre til et nyt
arrangørteam. Vi havde derfor først på ugen kundgjort vores disciple, at der ville blive holdt et
vågent øje med dem. Alt, lige fra brok. fald fra skiliften eller styrt å la '"gammel dansk gør
god!"', ville med sikkerhed medføre nominering. Efter adskillige nomineringer og
efterfølgende motivations/forsvarstaler, vragede vi dog samtlige kandidater og valgte på
ganske udemokratisk vis i stedet det mest kvalificerede par; Aksel Thiele og Lisbeth Riidinger,
til at arrangere skiferien 2004 - og de er vist allerede godt i gang ...

PÅ GENSYN'
Morten Jensen & Mette Bjørn.

PS: Stor tak til køkkenholdet for den formidable after-afterski middag i DSR.

Man kan sagtens være på samme skitur og efterfølgende have hver sin version af
turen .. ,.Fortsættelse afski-føljetonen følger på næste side. (Red.)
]J

Uddrag af pistesildenes Dagbog
Søndag: Av, åh, ryggen værker, og der er minus på søvnkontoen. Hurra - solen skinncr, og der
er sne alle vegne, det tegner ti l en fantastisk uge. Ud af sengen og ned til morgenmaden.
Øv - køen i skishop var lang og laaangsom. Fyrene i butikken havde vidst alle været med i den
sam me slåskamp, de så ret nyslåede ud.
Hmm , hvordan var det nu, det var, nå' jo ski staven i, op og rundt og klar til næste svin g, så er
vi kl ar ti l pistevisning.
Nemt nok med guiderne de hedder begge Rasmus, men hvem af dem er mest nuttet')"
Mandag: I dag ta lcr vi ikke om kolesteroltal, frokosten blev indtaget i Courchevel og bestod aten kæmpeomelet, mindst IO æg og en kæm pe portion fritter. Puha havde kvalm e resten af
dagen, både af den dårlige samvittighed og selve tyngden i mavesækken.
Dagen højdepunkt: sol, sol og masser af sol, det bliver lækkert at vimse rundt med solbrune
ki nder, når vi komm er hjem. Første sty rt på turen, men man bliver jo nødt til at udfordre sig
selv lidt!! Fantastisk dag, sang i li ft en og tik selskab af franskmand, der kunne hele Beatles
repertoire. Løb senere ind i søde ho llændere i liftkøen, de skulle desværre over til
Val Thorens !'
Dagens ind kø b: kælk til 3 euro, opnår en kanon fart ned ad rød piste til hotellet.
Statisti k: 4 styrt i dag - har få et ny fornem melse for sne.
Ti rsdag: Den store frygtelige 3. dag er oprandt, og nu skal det vise sig om formen er pudset
vdentligt af hjemmefra. Hmm - snevejr og tåge, nå men solen kommer vel i morgen . Tour de
chamb re dag e ft er besøg med sneko lde øl fra badekarret, blå drinks, tyroler hat og lederhosen
(Jan-Peter), kung-fu drin ks og fe rn isering - der mangler grangiveligt et vejskilt et eller andet
sted i Menui res - d rog en fuld (!) bus af sted til disco. Resultat: første skiturspar.
Onsdag: Sne, sne og atter sne, må seriøst overvej e, hvordan sollækker brun teint bliver
frem bragt, når det vælter ned fra oven . Dagens udfordring: snowboard . Vælte - vælte - glide
- vælte - svinge, j ep, så er den der. Svi ng til begge sider, er uovervindelig. Hvor svært kan det
være ??! Er totalt smadret e ft er en total fed dag på snowboard. Hovsa, ingen mad i aften, hmm
- så laver vi da bare fransk a ft en på værelset. Lækker ost og pølse, lidt brød og noget god vin,
så er den i vinkel. Dagens andet høj depunkt: snydetræne sammen med Rasmus til
kæ lkekonkurrencen i morgen .
Torsdag: Dagens sne: Puddersne - så skal der køres off-p ist. Snevejr til formiddag, men solen
kom endelig frem over middag, måske det all igevel ikke er urealistisk med nøddebrune
kinder!! Indtog usædvanlig lækker frokost på hotellet. Tog sort pukkelpiste alene, er godt
tilfreds med mig selv. N umse og knæ er ømme fra gårsdagens snowboardtur. Så oprandt
dagen med kælkekonkurrenc en . 4 indledende heat 2 bedste fr a hver går videre. Vandt mit
heat, ved at smide bobslæden halvvejs nede af pisten og fortsætte på ryggen. Favoritten, en
meget høj og tung fyr, vandt dog det afgørende slag. Æv Æv.
Dagens nedtur: I byen med guiderne. Udfoldede sig næsten som et sociologisk fel tstud ie.
Mandlige guider konkurrerer om, hvem der kan drikke flest øl/tequilas/genstande, kvi ndelige
guider forsøger at tage udfordring op uden succes. Resultat: temmelig bøvede guider.
alkoholprocenten hj ælper absolut ikke på kvindelige guiders fremtoni ng, da de i forvej en er
temmelig "blanke". Prikken over I'et var da en afhotelbestyrerinderne måtte stoppe taxa på
vej hjem for at afgive noget maveindhold i vejkanten. Kors for en aften. Er lykkelig, da vi
endelig ankommer ti l hotel igen, og j eg dermed kan krybe ti l køjs.
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Fredag: Næstsidste dag på ski. Kan efterhånden alle Robbie sange udenad. Endnu en dag med
sne og tåge. I dag er tågen ekstra ondsindet, sigtbarheden er sat helt ned til 20-30 meter, så der
er slangekørsej på dagsorden, hvis ikke man skal blive fuldstændig væk fra sig selv og de
andre. Fandt den sødeste lille tyrolerhytte til frokost, og delte Robbie forelskelse med pistesild
Lotte og Marianne. Da solen endelig fik brudt igennem tågebanken, så vi kunne se noget,
drønede vi over på de sorte pister og tog alle dem, vi kunne komme i nærheden af. Man skulle
jo helst ikke gå glip af noget.
De nye arrangører af næste års skitur blev efter nøje udvælgelse bekendtgjort: Lisbeth og
Aksel.
Lørdag: I dag er det snowboard-dag igen. Måske jeg skulle omkonvertere til board i stedet for
ski?? Øve og Øve, sneen er lidt hårdere i dag, end den anden dag, giver ømme balder Av. Skal
nok blive sej til board, mon ikke jeg kan f1l. lidt streetkredit med mine baggy bukser og lilla
jakke?! Spiste lækker pandekage med banan og fik verdens største marengs, uhmm guf. Ahhh,
solen skinner, forsøger at fa mest mulig sol, har opgivet ønske om nøddebrun teint.
Dagens højdepunkt: afrejsebuffet på hotellet - fantastisk.
Dagens nedtur: Afrejsehallen og personale i Chambery teknologi og effek.1ivitet er åbenbart
fremmedord her.

Anja F.R. Hardimann

Pislesild Anja og Melie ejier endl Tour de Chambre (FoIo. Melie Malhiesen)
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DSR mangler styrmænd!
DSR mangler styrmænd. Alle, der har været på bådpladsen en af de store motionsroaftener,
ved det. Men i DSR stiller vi krav til vores styrmænd. Man skal kunne få båd og mandskab
sikkert ud og hjem igen - også selvom vejret skifter til det dårligere. Netop derfor er vores
styrmandskursus relativt grundigt, så vi er sikre på, at folk har de nødvendige kundskaber.
For at starte på styrmandskurset skal du have:
Mod på at påtage dig ansvaret for båd og besætning.
Lyst til at bruge tid på styrmandsinstruktionen.
Er villig til en gang imellem at tage andre end lige dine fire nærmeste venner
med ud at ro.
Samtidig skal du have en vis erfaring som roer - i praksis skal du have roet 300 km. efter
frigivelse .
.. . resten lærer du på styrmandskurset (og gennem erfaring som styrmand).

I DSR indledes styrmandsinstruktionen med det teoretiske styrmandskursus. Det tager en
aften. Her lærer du om de regler der regulerer roning, om vejrets indflydelse på roningen, om
reglerne for trafik i Københavns Havn, om det daglige rofarvand og meget mere. Samtidig
sættes de styrmandshold, som danner ramme om den praktiske styrmandsinstruktion.
Den praktiske styrmandsinstruktion vil i år som udgangspunkt være et relativt koncentreret
forløb, hvor man over max. tre uger øver ting som tillægning ved ponton, landgang på åben
kyst, bådbehandling på land, snæver manøvrering og meget mere. Den nærmere tidsmæssige
tilrettelæggelse af forløbet aftales med styrmandsinstruktøren. Når styrmandsinstruktøren
mener, at man mestrer de forskellige ting, som man skal kunne som styrmand, tildeles man
korttursstyrmandsret. Korttursstyrmandsret giver ret ti I at fungere som styrmand i inrigger og
gigmateriel (ekskl. 'Ormen ') i DSRs daglige rofarvand.
Der vil blive afholdt teoretiske styrmandskurser på følgende datoer: I. april, 9. april og
5. maj 2003. Alle dage kl. 18.00 i Kongeværelset. Der vil tillige blive afholdt to teoretiske
styrmandskurser i efteråret. Der vil komme tilmeldingslister op i god tid inden kurserne.
Er du interesseret eller vil du vide mere, så tag fat i Pia østergaard (pia@btf.kkdk) eller
undertegnede (instTuktion@dsr-online.dk) enten på e-post eller en dag i klubbell.
... såååeehh, hvad venter du på.
Mvh.

Christen
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Lidt om ernæring
Som medlem af orienteringssektionen modtager jeg Orienterings-forbundets blad "O-posten",
Det meste stof går jeg let hen over, men der er t1ere gange oplysende artikler om træning og
om ernæring.
Orienterings-forbundet har saledes en ernæringspolitik og rådgiver om sund og tilstrækkelig
ernæring i forbindelse med træning, som vi som roere kan lære af, selvom orienteringssportens problemer måske kun i begrænset omfang kan overføres til roning, Jeg kender ikke til
tilfælde med anoreksi inden for roning, men fænomenet kan godt tænkes at forekomme blandt
letvægtsroere, der kæmper med at holde vægten,
Et andet emne er jernmangel, og det er sikkert lige så udbredt blandt roere som blandt
orienteringsløbere, [følge en ny rapport fra Fødevaredirektoratet lider 40% af danske kvinder
af jernmangel, og det fører til træthed, hovedpine og søvnløshed. Jern bruges i de røde
blodlegemer, og jernmangel giver i første omgang symptomer på en let iltmangel - en uønsket
tilstand, Specielt udsatte er bl.a, gravide og kvinder i den fødedygtige alder. Behovet for jem
stiger ved hård træning, også for mænd, Der er jern i mange levnedsmidler, men vi er måske
kun i stand til at optage 5-10% af det. Jern i animalske produkter er lettest optagelige, og
særlig indvolde som lever er suverænt bedst.
Problemet er bare, at mange af uforklarlige grunde ikke kan lide lever, men stegt lever med
bløde løg er en dejlig ret, jeg har bare aldrig fået den i DSRs køkken. Der kan siges meget om
ernæring, og om hvad vi aldrig eller næsten ikke ser i køkkenet. Stegte sild, uha der er ben i.
Rosenkål og gammeldags brunkål eller måske Kristian den 10.s livret blodpølse med
æblemos, Dejlige spiser, som mange slet ikke kender eller rynker på næsen af. Pasta
indeholder kulhydrater, men det gør kartot1er også, og så er de en vigtig kilde til B 1-, B2-, B6
og C-vitamin, hvis vi vel at mærke spiser dem. Ris er også godt, specielt de upolerede.
Mit ønske er mere variation i køkkenet, t1ere grøntsager og mindre rå salat, som ikke er særlig
fordøjeligt. Du kan læse mere i O-posten, som ligger i slyngelstuen, og på www.rolt1und.dk.

PS: Dansk Forening for Rosport har også en ernæringspolitik. Den varetages af Regitze
Siggaard, kendt medlem i DSR og tidligere verdensmester i 2x letvægt. Det er nok mest
e1iteroerne, der har nydt godt af Regitzes viden, men klubbens medlemmer har dog kunne høre
Regitze, når hun har holdt foredrag her, og det har været meget inspirerende,

Mogens Haul
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8 OP Vinter bliver til sommer
42,195 meter i højt tempo under den sidste afdeling af vinterens motion 8GP er nu vel roet.
Resultatet blev meget flot, holdene fik henholdsvis en tredje og en delt sjette plads i skarp
konkurrence med ca, 35 miks hold fra andre roklubber. Motionsholdene har gennem de fem
afdelinger bestået primært af motionsroere, blandet med enkelte Mt ' er, kajakroere. kaniner og
en ,enkelt kaproer. Vinterens 8GP har givet alle, der har deltaget, noget at træne til i løbet af
den mørke og kolde vintertid.
Nu er vand et ikke stift mere og fo rå ret ligger på lur, Efter vinterens succes i træningsrummet
vil vi nu forsøge os på vandet. Er du træt af at baske en tonstun g 4-åres inrigger til
Skovshoved og tilbage igen? Har du lyst til at prøve kræfter med outrigger materiel og roere
fra andre klubber? Er du fr isk på at cruise op langs Bellevue i et farthelvede af en otter? Så er
8GP noget for dig!
Vores KaproningschefRune Gartner har beredvilligt stillet Hjelmsjo materiellet til rådighed
for vores 8GP projekt, og Kalkbrænderihavnen ligger klar til at blive indtaget af engagerede
motionsroere med lyst til at ro outrigger. Vort mål er at skabe et forum for motionsroere, som
har lyst til noget mere teknikkrævende roning, som også gerne må give lidt sved på panden,
Videre har Bøg Mosegård tilbudt at bistå os med teknisk træning.
Vi vil kunne tilbyde dig en chance for at prøve at ro outrigger, og deltage i sommerens 8GP
regattaer. Se endvidere på www .roning.dk.
Vi forventer, at du har ro-ret og er motionsrocr med lyst til at prøve noget nyt; indstillet på
at ro outrigger minimum en gang om ugen i ikke alt for faste rammer. Videre skal du kunne
sætte kryds i kalenderen til Viborgs Regatta - 24, juni, Maribo Regatta - 23, august, Brabrand
Regatta - 27, september.
Hvis du har lyst til at prøve kræfter med at ro singlesculler, dobbeltsculler, 4 og ikke mindst 8,
vil vi holde et intromøde tirsdag d, 8, april k!. 19.30 iKongeværelset.
Interesseret?
Vil du være med - så mød op, for vi vil gerne se netop dig!

Thomas Ungstrup (Thomasungstrup@yahoo,dk),
Catrine Hancke
(Chancke@ hotmail.com)
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Tak for et rigtig godt arrangement
Sidste afdeling af vinterens 8 OP er nu vel overstået. Det har været en fornøjelse at deltage i
de fem kortere eller længere distancer, og ikke mindst at træne i ergometrene i den ellers lidt
kedelige indendørssæson, inden vi kommer ud på vandet igen.
Og resultaterne er da heller ikke at foragte, for som Thomas Ungstrup skrev:

VEL ROET!
Derfor skal der lyde et stort TAK til Thomas og Catrine for at have taget et rigtigt godt
initiativ .
Også T AK til:
- Dan for de hyggelige stunder i forlængelse af nogle seje roture. Især vores sidste hyggeaften
den 1. marts 2003 var rigtig god - masser af hygge, rigtig god mad og masser af snak i godt
selskab. TAK til alle som hjalp til ved dette arrangement.
- Bøg for hans tålmodige observation af vores mere eller mindre gode rostil i ergometrene, og
de deraf følgende forbedringsforslag. Noget vi virkelig kunne bruge til vores 8 GP.
- Sidst, men ikke mindst. TAK til alle dem, som roede med i denne omgang. Motion+'ere,
motionsroere, kaniner, kajakroere og aile dem, som bakkede op undervejs.

Pia

ø.
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DSR Favoritleverandører. ..... en halv succes
Annonceudvalgets projekt "DSR Favoritleverandører" er godt på vej til at blive en succes.
Mange annoncører har vist stor interesse for at annoncere, og de, som allerede har tegnet
annoncer, er nu med i vores DSR Favoritleverandør-oversigt med en fast placering på en af de
sidste sider i hvert eneste nummer af bladet. På opslagstavlen lige over for indgangen til
slyngelstuen har vi desuden fået en flot plakat op at hænge, hvo r du kan se, hvem der er vores
DSR Favoritleverandører lige her og nu. Her har vi også hæng1 månedens annoncer op.
Nu begynder den alvorlige del af festen. Hvis vi skal fastholde vores annoncører, skal de
selvfølgelig opleve, at de også får noget ud af at annoncere i vores blad - og det er her DU
kommer ind i billedet!
Derfor. ... går du i købstanker af den ene eller anden slags, så tag lige et kig på leverandørlisten
og se, om der ikke er en af vores favoritleverandører, som du kunne tænke dig at handle hos,
inden du går andre steder hen.
Derved gør DU en indsats over for vores annoncører, så de kan se, at det betaler sig at
annoncere i DSR bladet, og du medvirker til at hele annonceprojektet ikke kun bliver en halv.
men en hel succes.
Gør derfor DSR Favoritleverandører til dine favoritleverandører!

Hilsen
Carsten Lynge
Annonceudvalget
PS. Vi skal også lige minde om , at der er præmier at vinde for dig, som skaffer en annoncør til
bladet. De nærmere regler finder du på opslagstavlen i Slyngelstuen.
(Plakaten med 8'eren, der med sikkerhed ikke er DSR medlemmer! ')
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FA VORIT LEVERANDØRER

En række erhvervsdrivende har valgt al gøre brug af DSR Bladet for at nå ud til
klubbens medlemsskare. Disse erhvervsdrivende finder du nemt på denne oversigt
kaldet favoritleverandører. De støtter klubben i form af annoncering i blade!. Vi
opfordrer dig som medlem af DSR til at støtte dem ved at gøre brug af deres tilbud I

Alfa Eklund Rengøring og Vinduespolering
TIt. 7020 6776 www.alfa-eklund ;dkhel@alfa-eklund.dk

Carlsberg, Vesterfælledvej 100, Kbh V.
Tlf. 3327 3327 www.cansberg.dkinfo@carlsberg.dk

Geobyg, Willemqesgade43, Kbh ø.
Tlf. 3542261.6

Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 401 . tv.
TIt. 35253800 www.handelsbanken.dkosternro@handelsbanken.dk

.L.ind,b lad WS, Ndr. FrihavnSgade 36, Kbh

ø.

.

Tlf. 3526 '1366 ~.Iindblad-vvs.dk lin~bl~d. vvS@adr.dk

Ole Mathiesen Ure, østergade 8, Kbh K.
Tlf. 3314 1208 www.olemathiesen.dk email@olemathiesen.dk

ø.

UNIQUE Møbler, østerbrogade-115A, Kbh.
TIt: 3929 8118 www.una.dkmoebler@ung.dk: .
Øbro Træ, Randersgade 23-27, Kbh. ø.
Tlf. 3542 1657

MaterialeaHevering:

Kontakt vedr. annoncering: Poul Danstrup Andersen

bladet@dsr-online.dk

annoncering@dsr-online.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København ø
Att: Redaktionen .

Birgitte Røddik
Tlf. 3296 8994
roddik@hotmail.com
Carsten Lynge
Tlf. 3535 3756
carsten .lvn<le@.imaQe.dk

Tlf. 3333 9378
pouldanstrup.1 9g9@yahoo.com
Steen Knudsen
Tlf. 3819 8931
Steen.knudsen@adr.dk
S"ren Brogård
Tlf. 3535 1472
soeren .brogaard@get2net .dk

4\

Orienteringsløb i DSR april 2003
Den 27. april arrangerer vi Stifinderløb i Grib Skov. Det er et stort løb med 300 deltagere pil
22 forskellige baner. Det er en meget stor opgave for o-sektionen, men samtidig en af de
sjoveste. l planlægningsfasen er det kun en begrænset del af sektionen, der deltager, men på
selve dagen får vi brug for mange officials. Tag fat i Johan, Remod eller undertegnede, hvis l
har lyst til at give en hånd med.
Allerede ugen efter, den 3.maj, skal vi sammen med Københavns Roklub til skovene ved Sorø
for at løbe Divisionsmatch. Det er desværre i rosæsonen, men mon ikke vi kan skrabe et
ordentligt hold sammen igen i år. De sidste år har vi stillet et ganske pænt hold, hvor særligt
kvinderne har udmærket sig. Man behøver ikke at være o-haj for at kunne bidrage til
resultatet. Pointene til en divisionsmatch udregnes efter et meget sindrigt system, der gør, at
nærmest alle gennemførende løbere, på en eller anden måde, giver point til holdet. Der er
sidste tilmelding hos Johan 23/4.
Husk sæsonens sidste Gåsehusløb.
Hans Juul Andersen

O-løb på Sjælland april 2003
Dato
5/4
6/4
12/4

Sted
Tokkekøb Hegn
Ravnsholt
Tisvilde Hegn

13/4

St. Bøgeskov

27/4
3/S
4/5

Grib Skov, Mårum
Sorø Sønderskov
Klosterris Hegn

Arrangør
Lillerød JF
DSR
Tisvilde Hegn
OK
Roskilde
OK/Sorø OK
DSR
Slagelse OC
HSOK

Bemærkninger
D-løb
Gåsehusløb
SM Stafet
SM klassisk
Stifinderløb
Divisionsmatch
B-løb

Yderlige oplysninger kan hentes pa www.dk.orienteering.org under 'Terminsliste'. Se også
under 'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet.
T ilmelding:
Gasehusløb:
Øvrige løb:
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Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12.
Distancer: 3 km, 5 km og 8 km.
Johan Frydendal, Engbakken 27, 2830 Virum
Tlf. 38 1762 52 (arb.) 45 85 86 05 (privat)
(tilmelding 14 dage før)

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

ø

Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 392963 22

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 11

Formand:
Paul Bruniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
II 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
II 45 858605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
21 00 Københa vn ø
II 3927 4882
e-mail: sekretaer@dsronline.dk

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

Instruktionsroebef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
II 38 IO 95 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motioosrocber:
Peler R. B. Hallo
Lysefjordsgade 7, st.th.
2300 København S
tr 32 59 51 00
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroehef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 5 I
2840 Holte
1145461343
e-mail: langtur@dsr-onlille.dk

Kajakrocbef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B,S. tv.
2 \00 København ø
1135344463
e-mail: kajak@dsr-onJine.dk

Motion+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 København N
tr 35 83 98 39
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
II 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køkken- og udJejniogscbef:
Benedicte Brohm
e-mail: koekkcn(aidsr-online.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
tr 3677 \O 09
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

IT-chef:
Michael H. Qvist
Vognmandsmarken 12, I.th
2100 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

Kootingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strand vænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

Orieoteriogssektioneo
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
tr 45 88 5886

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

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
tr 45 85 86 05

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
tr 396803 19
e-mai I: h' u!lVssi.dk
43

02634

kHC

JOHAN FRYDENDAHL
ENGBAKI-~EN

2830

\)1

RIJ~'f

000

96

27

2830

0116/

4

2

DSR indtog de franske alper i uge 5 med pistesi/d og skihajer. Her ses Lotte og Anja sammen
med Michael den sidste dag på løjperne. (Foto: Mette Bjørn)
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Materiale til bladet

kan sentles pa c~mailtil atlrcsse n: bladflr.'ldsr-onl int.dk

Rtdaktiontn :
Ma ri ann e Rtnf"l.tn ( redaklør) lir. nr. 32H4IJ464, Htnrik PHlt"tn, og II t lt nt Frisc he
Indlæg kan nalUrligvis også fremsendes på diskeue lil DSR med au, lil r\.'(laktioncn. eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg. h\'is man ikke har mu ligh,,-d lor "miet Indlæg. bn
anevcrcs i brc\'spra:kk<:n Jx1 kOll1orct i badhallen med altention lil bladrcdaktioncn,
1)..:1 er rnc:51 praktisk for redaktionen. al indlæg sendes som vedhæftede filer til e·mai1s og ikke
som lekst di,","kte i mai Is. Entlviderc Ix'der vi om. al indlæg ikke forsynes med sidchoved og
fodd",!", da de er b..'Sværlige ni fjerne. Vi modtager ogo;å gerne hilk'(!t:r til ilIustmtinn ur indlæg.

Deadlines
.Iuni nlllllllll' r:

MIlIKlag dtn 12. lIIaj - næsl t nummu

.Iuli nummer :

~brn.tll~

den lU. juni

"tmærk: Ilcll\cndelser om adccsseændringer ng manglende leverin g (I r bhukt relles li l
kontingell1kasserer Ole I lansen enten ~kri lHi gtlil klllbben eller på c-rTllliladrcssclI
kont ingenl~'dsr·on Iine.dk.
Tryk: Otl'sda. 4Y I J Itorslunl,!.:

o

lag:

l . 400 stk,

I NOM F. Lnt: LSE: sker "cd 1I111drylde ug indbdale indmeldclsesgirokon. ])elle forefi ndes på
konlorets dor i bådhallen. InubcWlingen dækker de 3 fllfS I.: måneders konlingellt.
KONTINGENT: upkræ~l"S hartllls"isl forud viu gi ro. Ved ove rskridelse afbctalingsfri st
pålægges Cl geby r på 2S kr. pr. rykker. Hvis rykke r krydser forsinkel indbetaling. kan denes
bort fra rykke r. men gebyret vil bli vc opk ræ vet det ro!!!-cnde b 'ana l. Knntingcnh:1 er 570 kr.
pr. l"anaL Medlemmer i aldcrsgruppen 20·24 lir b':1a1cr 3110 kr. pr. l,'anal. idel r"r.;tc hllrtuls
kontingent dog er S70 kr.
u n l\": LDF.L.''i F. : ~ke r skrilHigl til llubben (ink!. e·maillil kontingenlkassercren;
luntmgcnI'd' dsr-unline.dk). Udme ldelse skal ske med mindst 3 dages \'arscJ lil en
k~'ana l smAned (I II, 1/4. 117 og 1110). Gcnindmcldclsc fra personer. der ha r udme ld1 sig af
llublx:n inden for de seneste 12 måneder. accepteres kun mod betaling a fkonlingcm lor
p.:riodcn fra udmcldcls.:n li l gcnindmc1dclsen.
OllS - IKK E AUTO MAT ISK UDM ELD t:L.\iF: V t: D K ~"ANCE: Man er med lem og
kOnlingcnlplig1ig. illdlil gy ldig udrncldebe har fundel sted. uansel om DSR's facilitete r og
aktiviteler henyt1es. Fksldusiun "il (" rst finde sted "cd en Tl"StanCe svarende til Y. - I års
kOrl lingerll. ug re~hUK'erl \'il om nod"endigt blive inddraget \ed inkasso. Alle omkostninger i
lorbindelse hermcd hetale,\ a f skyldncre n.
"-ur,idol: Ka/akr(}(;h.j.·" S<"U" oH ('. .It/bil' J,. '~I\' kafilkka UX K(n" dl'm 1'11 jur5ffl"!: pil der 'luk
l'I.. mt'1II (I""", I~IH I!III~I<, .. ·,,)
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Leder
I.angt fra alle I Iduhbcn

~cndcr

hinanden. men Cl Jlll'dlem er dog tillid..:r heil O\·crsct.

Derfor \11;<=1; dcnll~' gang f0TSOgc al præsentere. A!\iDEN i DSR
- Ja. vi har faktisk en lind i J)SR , Ganske , 'isl er den ikke særlig synlig. !lien det er !ndcrjo
sjældent. alligc\'C1 triyc.~ dcn I hed.. l..: vdgåcndc her i ~orcs klub. [)el. at Anden er lid!
wæ~<,.':J\dc og sl'ær al bt~krh c. bCl~dcr dcsI'æm: Oj!SII. HI den mdllncllcnI bli,'a helt glemt

(SUK!]
. Sc, del er faktisk Icmmcligsynd. da klubben slet ikke kan eksister..: uden en lind.
En :uor klub som DSK rr nemlig meg!.'"1 afhll:nglg af. at alle medlemmer kender til Anden,
And en er en u~)nli!:. IIll'n fælles holdning lil 31 10l1e al kluharbcjdcl i lielles 110k. I:" opfa tlclsc
af. al 11\ i~ klubben skal fungerc. så kta:~cr det. al alle giver en hjælpende hånd med nu og da.
Jldd i~v is

findes denne sAkaldtc And bhmdl nglig mange [)SR medlemmer. som frivilligt
lægger cl Slort stykke arbejde i klubbens mange a1tj\· jt~lcr. Det er dem, som sorge r for . al del
hde ban ~.,rer. ug al [)LJ (uler dig hjemme j DSR

Dc.rfor er d<.'1 så VIgtigt at inden j DSR plejes'

Mar/aili/t' Bentzen /r"dakIlJr/
()g nu 1111lugel hdtllndel. .. Mon vores aprilsnar på side J l i sidste nummer var .d
overb.::\·iscnd<.'. Ilt mgen aned<.' uråd eller hvad ?

sporten!

0<>_r.,.... 0\0. 1 tv 'PcrnboIo.s 1641
2100~øl .. m~JIIIlO
",,~IIt I

•

__

~

For Handelsbanken er der
gået sport i at spille en
rolle i det lokale, og vi er i
god træning. når det gælder
om at se muligheder for
dig og din økonomi.

Handelsbanken
_ ~n . i • • i, b .n k

Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

2. llIaj

Måneskinstur

3. maj

Intro.fcsl

8. m'J

Infomooc om langtur på Silkchorg,'i0cmc

Il. maj

Arbejdsdag

II. maj

Ill'Idpakningsinstruktion

17. maj

Gri lh ur til Margrethe Ha\'ncn

IS. m'J

Arbejdsdag

22.-25. maj

Miljo(cslivalen

27. maj

Debatmilde - Sludcnl crprob1emutikken

29. maj

Stru ekmsnnsparken

6. juni

Mån eskinstur + frcdagsbar

14. juni

Rotur til Dragør

14.jlln;

Fødselsdagsfest

17. juni

Gudmund S. Mindelegat

23. juni

Skt. lIans

27. juni

Måncs kin SlUr

Nyt fra bestyrelsen
•
•

Uesl)'re lscn indkalder til medlemsmøde tirsdag den 27. maj 2003 kL 20.00.
som opføl gning på Sludenterproblematikken (~C oplæg side 12 i bladet).
O cr er blevet indlmbt en scanne r lil hrug for udvalgene. dcnm! står i bcslyrclscslokalcl.

Husk !
Måneskinstur
Mod op fredas den 2. maj kj . 19 pli bådpladsc·n. Kaniner kan dcha~c. h"il; de har C'II allak med
ell instruktør! l-lusk, at det er stynnandc:ns anwar. III der er l)s på hålkn.

Introfest
l.unll1g den 3. maj Id. 19 - "c apnlntJUlmcn: t for flere detaljer,

Informationsmøde - langtur på Silkeborgsocrnc
'] o!"Sung den 8. maj 1.:1. 20 - se indlæg i nprilnummcrcl.

Øve lse i bådpakning
~llIdag den ll. Ulaj kl. 13. Tilmelding sker Yin opslag pillangtor.>t3\·!cn i SlyngdSlucn senest
den 8. maj . Se apri lnummcrct for yderligere inliJnnH tion.

Arbejdsdage
Sondllg den ll . og 18. maj er der igen

arbcjd~llagc

i DSR. Kom og gi' en hånd med!

Grilltur til Margrethe Havnen
Lo rd tog dto 11. maj
Kcscrvcr dagen allerede nu. nærmere infom1l11ion og tilmeldingslislc falgl-r på opslagstavlen i
Slyngelstuen.
MOliOIJSJldl'(I/ger

Roning på Søerne

Skæg U" ba llade pi Peblinge Sø - Rosporte-n møder Mi ljofesti v. 1
Under Miljofcslival 2003 har VI flet lov nlal ro p! Peblinge Soen, Her vil vi vise, hvad
rosponen kan byde pl . Kom og vlrr med lil at lave noget med de ovrige københavnske
roklubber. I behøve r ikke al være hele hold. Til meldjer, og vi sætter hold.

Skriv dig pli Iislen eller ti lmeld dig på gru ppen miljofes tival roere 2003 pA www.groupcaru lk.
Du kan ogs! sende os en mail på '9$\ " " ! «(IUOOQl;iU5" lU.
Hvo rn lir: d en

2 ~.

maj 2003 k!. 13.00

ForarsSQI og glade hilsner

...

..

~

Ku ren L UK He ru fI , H.

-

. ,,-.

~ " 5~H_

\ Å . $'

.J
Glimt fra Miljø/es/ivo/e /! 2001

Same procedurt: as last year? Same procedure as evcry ycar!

DSR's Jangtursudvalg proudly presents:

Langtur på Flensborg Fjord
Langture. er det noget for dig?
Gamle sejlskihc, eTdct noget for dig?

Si L'T DSR 's langtur på Flensborg I'junl nugct for di g!
DSR har flere gange haft dejlige langture på flensborg I'j urd.
Vi Ilcnlager Sutcest:n i år i Kristi Himmelfartsweåendt:n 28. maj I. juni, hvor der blivcr mulighed for III se en masse gamle sej lskibe
pi lun:n, da der i den pågældende lange weekend er regatta for
træs .... ibe i Flensborg.
foreløbigt program for turen :
I'enode: onsdag d, 28, maj . S8Ddag d, I. juni 2003
AfTl!j!>C fra Kobenhavn onsdag d. 28. maj om fonniddagcn med ankomst lil Flensborg Roklub
(dansk) onsdag efle r middag. Onsdag eftenniddag ror vi så lil GrAsten. hvis ~ejret er til det.
hvor vi o\·emaller j roklubben.
Torsdag og fredag: Rnuing fra GrAsten til Sønderborg Roklub torsdag. ovematning i
Sønderborg Roklub. Retur fredag lil Gråsten med on:matning i GrAsten Roklub. Lordug n:tur
lil Flensborg. Lørdag aften er der havn efest i Flensborg.
Der kan fordomme variationer, hvis vejre t spiller os ct puds.
Søndag: Rengøring, evI. sightseeing i Flensborg og Ilfrejse relur lil København.
Vi har mulighed for III IAne både i Flensborg Rokl ub til 19 personer. Endvidere kan et plir
pen;oner deltage i kajak - del kr"æ\·er, at man er en dygtig kajakroer.
Madmæssigt regner \·i med al spise aftensmad på 1"l."'Slaurantcr (med moderate priser), så vi kun
skal købe ind til frokost og morgenmad.
Pris: Transport ca. 600 kr. + mIldudgifter og dct losc. Endvidere skal vi belale ea. 150,- kr.
leje pr. båd (DFlR'~ taksier) og ca. 20 kr. pr. nat pr. person for overnatning.
Arrangører:

~'~~~.~b"f"~d~,~..~":@:ge:t2:"'~'''.dl'''.

Llln; Bundesen.
Ellen
Odsbjcrg, tlf.
li f. 35
33 821418.
1304 86. e-mail
e-mail eso@dma.dk
Stcen Knudsen, tlf. 38 1989 J l. e-mail s!een.knudKn@'adr dk

Struckmannsparken
- en lorårsklassiker
Torsdag 29 . maj mødes vi præcis kJ. 9.30 i I)SR
og sætter bådhold.
Ro(ur~n lil Slnlcklllunnsparkcn S km. nord for lårbæk v. ~k()d s borg er CIl af år~! s klassik.:!\.':
.:n tur på i alt ca. ) 0 km.

En begivenhed, hvor \ "j mød er roe re fru dc t1cSh: andre klubber langs 0 rcsundskySlcn
( fTllllcl sing.ur ti l Dragør). Benyt derfor mulighcdc:n for al pro movere DSR's løj ug
llrllis kcndcl igc farver! (hilsen Illjudvalgct).
NAr bådene er hragt på I&nd fra kysten. spiser vi

SlIl11 l11c n

den medbragte frokos1.

En indla!!.cl solid ballas l. gode sko og en ponion kno/cut har viSI sig som en fordel. når der
cllcrfnl gcndc dystes j den traditionelle tovtrækning!
Du skal blol medbringe fl'l.lk(Js l og drikkevarer (katTe. Ic). samlluj eftcr vej rliget.
Er du kanin. skal du selv hav~ en aftal e med en instruktør i forvejen dier når holdene sæ tt es.
Og er UU "~ tynnand. vil st)"rlllo.nd sbolcher selvfulgdig give ekstro. St) rke ' "cd tovtrækni ngen!

,

Du kære måne!
Måneskinstur fredag d. 6.j uni med afgang kl. 19.
Senere en lille anretning!
Fredag d. 6. juni gentages maj måneds SUCCo.-s med måncs kinstur. blinkende stjc rlll:r og
efterfnl gcnde åbnes bar!;n. Hvad mere kan man ønske!

Månnkinstur: Mod op kL 19,nO v~ d hådlmlkn. hvor da ~a:ncs bådhold.
Herfra stæmcr vi ud og sa:lI~r "ur~cl1 ind mod Kobcnha vns Kanaler. twur ,i gir i land \ cd
Gammel Strand for li! indtage de medbragte lækkerier ener egc! "IIIg. NAr tusmark et sæn ker
sig. ror vi i Iyglcmcs og fuldmånens skær tilbage til Svancmnlkn.
Ilusk: HI del er sly rrn ænd':llcs ans,'llf, al tlcr.:r I)"
his kl ubbens lygter skulle svigtc.

rå bå . !.:nc. sit m.:dbr;l1g evI

sclveni),!;!,:,

Medbring:
• Kaffe t kage og nyd som sidegevinst heraf dl:" r"lgende popularitet i båden
• Læskedrik. kræ s. ellnnl ove rslyIde ug smil hUlllor
Vel hjemme igcn ved midnatstid åbnes ba ren og m:'lnC$kinsmenn:: klin Il c n ve lfortjent portion
brud. "tuf-øl" eller hva' baren i sly ngelstuen IIU kan tilbyde!

~ uppc +

Kuh billet til su ppen i baren. pri$ 30.- kr_
Skrh' dig pi listen i Sly ngelslut'll.

1"1'/'1111<11
.\101101/51/(11'(1/1(.('1
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DSR bladet søger nye kræfter og impulser

For tiden er vi en lille gruppe på tre medlemmer i red aktionsgruppen, sonl skriver, redigerer
og opsæner medlemsbladet, der udkommer lil ca. 1000 DSR-medlemrner (og en stor del af
11Indets roklubber) 10 måneder om Aret.
Da vi godt kunne bruge nogle fl ere hænder i redaktion en. opfordrer vi DIG til al være med!

Som nyt medlem afbladredaktionen har du chancen for at sæUe dit fingeraftryk på bladet
Du og dine id ~e r vil vrre mege t velkomne t
Så kan du nikke ja lil et eller fl ere afr"l gende punkter:

;;;. Du h!\Ts~ært vcd DI lade en god historie gå forb i di g?
;.. Du sy nes. al det er sjovt al lege med design og layout ?
1> Uu kan hidrage til at udvikle bladet?
,. Du har lyst til BIlægge kræft er i frivilligt kJubarbejdc'!
- så

[0V

ikke, men skriv tilos pA bladCI@dsr-online.dk . Vi ser frem til at mode dig!

Redaktionen (Helene. Henrik og Marianne)

"

DSR - en studenterroklub?
1'11 kluhhcns gcm:rall(lrsl1mling i november 2002 Slilletlc c111l.:dkrn (Ok Risgaard) 1!lTslag
om. ni kruv!,!! i kluhbens Ju~c om. al oplagelsc forudsætter. IIlmbn er "adgangsbcrcnigcI Iii en
ardc hnjen: lærcllu!IOlallcr. saml elever i gymnasickhi.'iscmc og ti lsvarende uddannelser:' skulle
udgå af lovene. DCI vil altså sige spørg..~mAIcI om. vi skal være cn "slud cnlermk lub",
Forslagcl. stim hl.:sl)rdscn ikke slonede, blcv ikke vedtaget, idet 75 stemte imod og kun 25
filT. men det gav anlo:Jning til en hed og l'olclscsladcl debat på generalforsamlingen.
Bestyrelsen haT derfor bcslutlct III indkalde lil Cl medlemsmøde. jf. vcdstAcmk indkalJclsc.
hvor emnet kan drøftes i en forhåbentlig god atmosfa: rc.
Bestyrelsens inilinli~ e r et udtr} k for. al vi nødig! se r. al der gro"c., grun~r i !dUbbell.
Baggrunden fnr fur,;ll1gcl "ar. al forslagsstilleren fllndl. Ilt det ~ar unødvendigt al havc en regel
i Imcne. >kllll ikkc blev owrholdl, og som i "vrigl ~Iort set alle kunnc opfylde. Deoldo\'er
fandl han. at der \'ar lale om gammchJag.~ åndshovrnod at have Cl kra\' (1m, 1I111l~n skulle \'æR·
··student"· for al blive medlem,
Beslyrelsen vil derlhr gm!e lægge op lil en diskussio n om, hvad det \'il sige al være en
sludcnterTokluh. og om vi fortsat skal være en studefl1crToklub?
Fo rstlidl hisloric, DSR ble\' dannet i lK67 ikke S01ll DSR men so m to roklubber, l'olYleknisk
Roklub og Akademisk Roklub. Kun KV IK og Kubenhavns Roklub (KR) er ældre. I 191 7 ble v
Polyteknisk Roklub og Akademisk Koklub fusioncret i Dans ke Studenter.-; Roklub , Langt oppe
i sidsle århundrede var del kun en meget lille del af en ungdomsA rgang, der ble\' student og
selv i 19Mfcme hlc\' krll\cl 0111, al man skulle være ~ Iuderu. nuje hAndhæ\'ct. Så dcngang var
klubben for mindr~tlllJet.
Det er således klubbens rødder. at vi er en sl udentt:rroklub, Det adskiller os fra andre
roklubber og give r el allernativ li l 3t gi lidt læn ge re ned ad \'eje n og melde sig ind i KV IK ,
Skjold eller Oetion. Dc Ilcslc IIndrc roklubber har deres kumklerisliku. skrcvne som llskl\:vnc,
Typisk er det. ni de repræsente rer el geografisk område, men del kan man jo ikkc rigtig sige
om de mange kobcnhll\'l1crkluhbcr,

r Danmark er der en anllcn sludenierroklub, Aarhus Sludenlcr Roklub (ASK). dannet i 1942
som en s0slerroklu b til DSR, ASR har opllIgcJscskr,lv i vedlægterne. der Slort sct svarer lil
~ores.

AI DSR er ",n S1Ud~nle rroklub præger kulluren, traditionerne og omKang.~fonnen i kl ubhen.
Del er svært ,u kunkretisere, hvad delle indebærer, Det er en folt!lso:, som \)g.d
gc ncrlllfor.-;amlin gen 'liSie! MAske ville man mest lægge mærkc til det. hvi s den o m gangsform.
som man kender fra sludentenniljøeT og akadem iske miljøer, ikke var lil stede.
I'~rsonligt tænker jeg ikke o,'er det ved min gung i klubDcll, men jeg har en klar foleIse af et
milju, hvor jeg umiddelbart falder ind i den kommunikatiuns- og omgangsform, som her.-;ker.
Det tror jeg ikke. at jeg vi lle fole på samme måde. hvi$ det var et mindretal i klubben, slim
havde "studenterbaggrund",

"

I bestyrelsen tog VI en hurtig håndsoprækning for at lindc Ild af. om det forhold. at OSR er en
st udentcrroklub. havdc haft væsentlig betydning lor valg af rokluh. Del var tilfældet for
halvdelen Ilfbeslyrelscsm~dlernmcm~.
Uanset delte sva r cr bestyrelsen enig i. Ilt vi også i fremtid en øns ker at fastho lde klubben~
miljo. og at det derfnr er vi gtigt. al det signaleres tyde ligt o\'(:r for potentielle mcdkmmer, at
vi er en studcnterroklub. Det ske r ved vores navn og ved. at nye medlemmer på
indmeldelsesblanketten dCAI ()Jllyse. om de er ··stud enter".
Ilvis m~1n ikke er "student"". mcn godt kan lide \'orcs miljø. er man velkommen i klubben.
l>effur uptager vi alle, som !lnskcr det. mcn bestyrelsen føl ge r med i, hvur mange afde nye
Illedkmmer, der krydser "nej" i rubrikkcn \'cdrorende adgangsgivcnde eksnmen til de højere
læreans talt er. Vi find er det rigtigt. at regle n om principiel fortrinsret for "studenter" fasth oldes
som en forudsætning for al k.unne hevHre klubbens identi tet.
Skal ])SR ikke tæn~1t væn.: en stud cn terroklub. er det ikke nok al fjerne OfIlagels~krileriel.
Vores nH vn. Danske Studenler.! Rok.lub, afholder fonnentlig nere fra al melde sig ind, end el
kryds på en indmeldelsesblanket eller en paragraf i 10\"O:ne.

Hvad synes medlemmerne?
Mod op på mcdlernsmodellirroagd. 27. maj k.1. 20 i klubben og giv jeres besyv med.

På bestyrelse ns vegne
Paul Briiniche·OIsf!n

Studenl eller iU e s/udenl - der er en .fMr mangfoldighed i DS/U (Foto : Lars 8undeun)

"

Nyt fra Tø

~

VABENSKJOLD

OSA T- SHIRT

VING

udvalget

OSR / TOJ

Standerhejsning
Sd~ om dcr var co del blæst. var dcr pænt med sol d. 30. mllru ved slllntlcrhcjsnin gcn. dcr
og.'>å i Ar samkdc en pæn skare medlemmer. trods den foregående allens/olus hjælpcrfcst.

Fonnand Paul Brtlnithe-O lse n bød vc!kum men til dCI! ny sæson og glædede sig over, al så

mange var modt frem .
Studentersangerne bidrog pli vanlig vis lil III fcslligg.I>rt: dllgen, både pA bAdpladscn og i !>alen
under frokosten .
Arets bAddll b bic\! udgjon af lo sorte Iocr-kajakker. dcr af kajakrochef Søren Møller
Christensen blev dnbl henh oldsvis " Hugonn" og "Snog" - vistnok inspireret af. Il! knjnkkcnlc
v,ir uf mærket Cobra. Selvom disse na\'ne er cn afvigelse fru de fiskcollvnc , sum kajakkern e
IJ(ITnlalt flt. kllJl begge de IO slanger ViS I s\'ommc, sA forb indelsen lil vand er opretholdt.
Som traditionen foreskrive r. blev sta nderhejs nin ge n eft errulgt aren god frokost. hvor
medlemme rne over maden fik en snak om den kommend e sæson. Der blev gået godt til dcn
lækre buffet. som I-Icidi ha vde kree ret. sA ingen gi k sLl ltne hjem.

Af Lurs B!mdesen

Den n~ sæSQn s/arrede lovende med formanden I'aul 8runiche·Olsens /ale i der dejlige I'ejr
(Fo/a. Lars Bundesen)

"

"

Hjelmsjo 2003
24. j uli - 6. august
Pludselig er det hlfjsommcr. og plllnla:gningl:n lIr.sommcrens rnma:ssige højdepunkt i del
swnske er i gang. Konl.:Cptct i I1r adskiller sig ikke si meget fra tidligere Ar. men det er mbke

sidste gang, så gæller jeg på, al der skal nye boller i suppen. og det mA folket da godt tænke
på, så initiativet ikke gAr dild.
Prisen for deltagelse i ' -ljclrnsjO er i Ar J 00 kr.ldg. OCposilllffi er 300 kr. svaTCnde til betaling
fo r 3 dage. so m er mi ndste anta l dage, du kM de ltage i; men se i øvrigt regler for tilmel ding.
Dc 3 dage som min imum er fastsat for al mindske gennemtræk i lejren og et ønske om al give
deltagerne et større udbytte af opholdet end hvad der kan opnås på 2 dage.

T ilmeldingslisten ophænges i Slyngelstuen omkring
d. 20. maj
og
der atholdes informationsmøde torsdag d. 12. j uni
kl. 20.30 på verandaen
hmr alle in teresserede og s pecielt nye deltagere bor møde op.

For nye de ltagere skal oplyses, al Hje lmsj6 er et rostadion ca. SS km nordo.~t for Helsingborg
ved Orkelljunga ved E4. På søen er en 2 km lang afmærket kaproningsbane og på land el hus
med alle nødvendige faciliteter: men de fleste ligger i tell.
Formålet er at give molionsroere mulighed for al ro seuller og outrigger på roligere vand end
det nonnalt er tilfæ ldet på Øres und, men HjelmsjO er i høj grad ogsi el SOI;iall ammgemCl1I,
som gennem årene har fostret mange happenings. Det er for alle medlemmer ogs.t. kani ner,
men del er næsten cl krav, at potentie lle del tagere, der ikke lid l ige~ har prøvet III ro med to
årer. de ltager i scullerinlltruktion og oUlriggerroning ved klubben i Svanemol1en.
Formålet er ikke kajakroning. men det har sneget sig ind som el uundva:rligt al ternativt.
1 1ighl:d med tidligere Ar vi l der bli,·c en del khugori ng af bAde og ln:r til turen. Se sæ rl igt
opsilIg om dette.
Mog~ns

Haul

Hj~/msjiJ-junlaen

"

(Mogem Haul, Benedicte Brohm, Tina /loer og Anne-Melie Risager).

Teknik+ forår/sommer 2003
Den ny e rosæson er godt i gang. og h:knik+ er på Y3 ndel igen.
Mange haT ITic l bed re hits på tdmikkcn i ergomeIrcm: i løbet ar ... inll:rcn. og dette skal nu
udfoldes i b1!dcnc på Ø resund. Alle kan blive (~ nu nu) bedre i den ædle s po n og mOlionsfnmlalle t:r mq.;cl ve lkomne.

»

FlIt"knikkc n pudset af.
.\;- Undgå s kader.
., Mærk fremdriA i bAden .
Hvornå r ses vi?

Vi ses slIud ugc præcis kl. 16.00 omklædte på bådpladsen. hvo r der s a:llc~ hold.
Forvente t hjem komst ca. halvanden time eflcr.

Venlig hilsen
T m.:m:m c
Me ne Math iasen. Berit l lilahr. Karen La uberg. Hans Tapper. Joku m I'o ul sen.
Ilen rik Asmusse n. Lars '-knrikscn og Klaus R. Svendsen.

Bryllupskørsel
Packard 1929

1

Her f3r r e n o plevelse. Ef] lur tilbage i liden . I datidens forende luksusbil. Pllckard.
som de rige. fra gangste re lil
kongelige roretrak. Bile n e r helt
onglllal i lak og mdtr.rk . hvilkel gUT. al man virke hg befinder sIg l IIJ 29.
8 cyl. ~.2 lIr 90 hk og 10pr.,rt XU
mIles \"lIr dengang en oplevelse
- og e r det SI:ldlg.
-lil hryllup. polter.lbend. eller
evcnls j Storkøbenhavn
Pris. 2.$(4) hhv 2.000.- mC11

20° . nSR-

hC"n~i sningsr;Jbal.

Steen Ulrik
cvcnt(~ 'pre.s<llt:)o.Jk

Td. 481721 17
PS. nryllups fologr.\ro.!lI kall vi også

find..I"

Redningsveste eller ej?
Bestyrelsen drøftede på

al medbringe

lill

sl ratcgidag den I. marts 2003 ct forslag. om at gøre del obligatorisk

rcdnings\'l~'lc

på alle lure {dvs. ikke kun på langture. vinterture eller hvor en roer

ønsker dett Der var forskellige holdninger i bestyrelsen til farsiage!. og del blev derfor ikke

vedtaget.
Som opfølgning på stratcgidagen har bestyrelsen drofte!. hvordan man kan sikre. al 51yrmænd
og roere reni faktisk ovcrvcjer. om der sbl medbringes redningsveste på en given lUT.
Bestyrelsen har beslutlcl. (11 der som en fursllgsurdning i rnprntukollclI skal indfllrt:s ct
alkrydsningsklt, hvor stynmmden (der ju ud fylder roprotokollcn) skal krydse af. om der er
taget n::dningsvcslc med på d.:n pågældende tur eller ej. Afkrydsningen bliver ikke rcgistrcrct
og skal kun va:n: en påmindelsc om, at Illan skal oV~'rvcjc hvorvidt rednings\\c"sl<.' er
nødvendige på den tur. man er ved at skrive ud. Til gengæld kan man ikke skrive båden ud
uden at tage stilling til spørgsmålet.
Efter rosæsonen vil bestyrelsen cVlllucre lor.mgct.
Bcs~rr('lscn_

Vandtætte
sækkE
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FrederlkSborQgade 44 & 52 • t360 København K
tll:33145150'fax:33145257
Info'illrl1ultst"nd.dk • www.lrl1ull$land.dk
RE: K VIRER GRAT I S 136·5 10ER5 KATALOG

DSRs hjemmeside n nu opdalerel med Ire anikkr om klubhcns historie: en anikc! om
historien fra 1867 lil t:II. 1988, en artikel 011\ udviklingen i Henning RaSJllussens [omHlnlhlid
1988-2000 saml en artikel om DSR under besIClIdsen 1940-45,

I eflcrårCI 200 I udkom en IO-A~bog, d~r op~am1cde klubbens udvilding og \a;scnlligc
begivenheder i de ~eneslc ca. IO Ar. Bogen blel' semit lil alle daværende medlemmer,!!'
kluhhcn. Dc, der er blevet medkmmer af [)SR siden da, og som har Iysllil at P.! slime indblik
i bel!.i~enhcdeme i DSR i I 990'eme, kan købe bogen i baren for kun IO kr.
LUTS BUlldesen

Fra "klubfotogra fen"
Som -kluhrolograr' har jeg gennem årene k\"crcl mange billeder lil bladel. Ikke 1111 hur ,'a:ret
meslen·lCrker; ind imellem er mon nodllil al bruge billeder. man ikke selv har syntes var
særlig gode for at ill ustrere en begivenhed.
Men for al værne om mil trods alt ganske gode navn og rygle vil jeg gerne lige hove lov at
påpege. at det billede lil kajakartiklcn om ··po..... er paddles". sum kdsagede denne aprilsnar i
sidsIl' nummer, var rimeligt skarpt fra min side. Hvord an det så i løbet aftrykprocesscn er
blevet pløTt::uskarpl. ved jeg ikke, del må Irykkeriet have en leknisk forklaring på.
BiII«iet er i øvrigt fra sidste sommer, hvor jeg testede et liskcøjcobjcktiv.
LarJ Bundnen. redaktør emeritus

Information fra køkkenet
I-"rn l. juni til L september 2003 vil der være ålx:nt i kokkenel og baren fra k1. 19.00 - 21.30.
Opråb fra Heidi: Ilusk nu al rydde IIp

det letter arbejdet for os alle!

Med vel/lig hils!'"
Køkkrnudvolgel

"

De bedste huse og ejerlejligheder bliver ofte
solst på fa minutter. Den. der er bedst forberedt
- og har økonomien pli plads. bliver køberen.
Med et 80ligkøbsbevis kan du undp.rskrive
købsaftalen for næsen af alle andre. For bade
du og ejendomsmægleren ved. at banken vil
lllne dig pengene.
Fa en drømmestart. I banken.

Åbent brev til Langtursudvalget
I:Jllgcnd~ indlæg skriver jeg p~ haggrund af CIl særdeles ubt:hagdig op1evc1'iC. ~um j"g ha ... dc
under sid!;!!: somme rs langtur till [valeOle i Norge,

Jeg \'ar afsted i den anden arde to uger. og ud var en god tur, llnlem .... er cl ska:rgård~
område mellem Norge ug Sverige. hvor vi mest krydsede rundt mellem skærene, ganske ta:\
ved land. Ind imel lem måt1e ~i dog hevæge os lidt længere ud. ug del var i en sådan ~\' ua[ion.
al hændelsen ind lrnt:
Vi skulle krydse cl åbent farvand, som var stærk trafi keret med mindre ulolorbAd c. Vi
udgjorde bagtroppen af 5 robåde. ogjcg sad på dcw: tidspunkt !WlTI srynnand . Da der kom et
hu l i dcn kryd sende trafik. gI!' jeg rGerne besked på aL ~u væk.
Muturbåden, som vi krydscdl; ind fo ran. sejlede i cl raskt tempo. Delle ha,"de ikk e været cl
problem. h\'is del ikk e lige vllr. fordi Slynnand\! n Ikke sly rede. lian slod IIl'mlt mod sine
passagerer i agt\!rcnden afbåden og drak kaITe.
EFTER ul vi ha\'de krydset ind Ibr:!n ham. gjorde båden imidlenid ~t pludseligt kursskifte
direkte imlXl os. Jeg gav førs t besked på. at der skulle ros lil. men med den tunglla.:ssctle
mbåtl i del tid! urolige vand. skete der ikke del helt sInre.

1I 00n \'o.r nu mcgellæl på os. med kurs diTCkle på "ures robåd. Der gik plmik IOS. og ,. råblc
og skre g af ho.m. Til alt held opdagede en af pASsagercme os. og Slymlanden (en ældre ht.'1TI,:)
fi k i sidste øjeblik drejet af, sA han gi k forbi os i en afstand af u . IO meler. Vi var sel vsagt
rystede.
Pointen med denne søfo rkl aring cr. at vi ik ke havde antlel end ,'ores spæde sle mm er al
a lannere ham med. Jcg mener derfor. al lige som vi medbrin ge r redningsveste. bllf
sikkerh edsudstyrct på enhver båd und er langture inklud ere et trykl ull hom. Dd samme gælder
vellbr sj \'idl også på hjem li ge tu re encr merkels frembrud (måneskinsture).
Venli g hi lse n
M OrIe lI Jensen
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Uforpligtende Tilbud :
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
~Ifa - eklynd.dk · Telf. 7020 6776
E-mai! : hel@alfa · eklynd .dk · Fax. 7020 4413

Da jeg har erfllrd, al der er eu del DSR-medlernmer. der dykker. synicsjeg. at detlmnnc \ICrc
utroligt hyggeligt, hvis vi kunm: IlTTange re nogle dykkctlure sammen.
Jeg hllr 5elv vlI:rctllk ti v sportsdykker siden 1978 og har gennem årene Ilet en mllS~ gode
kontllktcr bAve i Danmark og i udlandet.
J Ivis du ugså symcs. at de[ kunne \'ære en god ide a[ arrangere nugle dykkctlurc i DSR-rcgi,
så kontakt mig og fo rt,dlidt om din dykkcrerfaring saml lid[ om hvilke I"ormer ti,r dykning.
du kunn e tlrnkc dig.
I h ·is vu ikke har dykket for, \'il jeg også me get geme hjælpe dig i gastg mev dette.
Hilsen
Monen Albcnsen
Kongelysvej 31,1. Iv .
2820 (icnlullc
E-mail: moncntrN itC.dk
Tlr: 40555657

Skabskort
Så er liden inde til fornyelse afskabskurt. Kurtl'1le skal fom}es inden d. l. juni, hvis du vil
beholde dil skab. Efter den wto villisl'.lC! på ikke fontyede skabe blive klippe t ug skabene blive
tom t. Ilvis VU har L1 skab og ikke vil fomy lejemålet, skal vu tmmne skIlbet snarest og senest
d.15, maj,
Skabskort Iwbcs i baren ug koslcr OgSå i år kr. 30,-. Da der er pres på dllmcmcs
dame kun leje eet skab.

~kabc.

kan hver

Fur.;tcgllng.\kube rc af skabskon ud vælger sig forst Cl ledigt skab og noterer s ig skabsnummcr
saml placering i midten, foroven e ller forneden . Dette oplyses i baren ved køb afk ortet. Ved
fomyclse afkort er fremgangsmåden ven samme. Rengorin g uf dit skab påhviler dig scl\',
og det skal du sclvfolgclig gøre,
Mogell.s Haul, husjorYaller

DSR FAVORITLEVERANDØRER
En fække eftlVetVsdnvende har valgt at g0re bl'Ujl af DSR BI3ØeI tot at nå ud til
klubbelll medlemslkare D,sse erhvØlVsdfjveode fi~ du nemt på denne oversigt
kakiet lavonUe\leranoerer. De stønet klubben I form al 3f1OOflC8f'rlg i bladet Vi
opfordrer dig som medlem af DSR 1.181 ' tøne dem ved al gøre brug af Geres IIIbYd '
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O-løb på Sjælland maj 2003
Dato

3/S
415

Sted

Arrangør

Ucmil:rkningcr

Sor. Søndenkov

Sia else DC
IISOK

DivisiOlUmatch

Kloslems HCjI;fl

B-løb

Yderlige oplysninger kan hentes på www dk.orienteering.o!),! und er 'Tenninsliste'. Se også

under 'Øst~n urrllHl' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er liste!.
T ilmelding:

Gåschusløb:

Modctidspunkt: SundlIg mellem IO og 12.
Distancer: 3 km. 5 km og 8 km.

Øvrige løb:

Johan Frydendal, Engbakken 27. 2830 Virum
Tlf. 3K 176252 (arb.) 45 85 86 OS (prh"at)
(tilmelding 14 dage før)

Kvalitets løsninger i:
•
•
•
•
•

Projektering af el-anlæg
Udførelse af el-instellation
Belysnings-anlæg
Data og svagsstrøms-instal1ation
Automations og sikrings-anlæg

SA-EL
Aut. e .ektro·lnstallator ApS

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sox 154

Tlf. 38 88 19 09 • Fax 38 88 17 84

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub
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Solskin og løvspring i Berlin: Påske langturen gik til den tyske hovedstad

- - - - -_

._ - - --_._-- -

Materiale til bladet

- - - - --

-

kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk

Redaktionen:
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32840464, Henrik Pedersen, og Helene Frische
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende mask in- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. 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-mads og ikke
som tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og fødder, da de er hesværlige at tjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadlines
Juli nummer:

Mandag den IO. juni

August nummer:

Udkommer ikke - sommerferie

September nummer:

Mandag den Il. august

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk.
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag:

I. 400 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i hådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse afbetalingsfrist
pålægges et gehyr 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 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingcnt dog er 570 kr.
UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (ink!. e-mail til kontingentkassereren:
kontingent(illdsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåncd (III, 1/4, 1/7 og 1110). Genindmeldelse fra personer, dcr har udmeldt sig ar
klubbcn inden for de scneste 12 måneder, accepteres kun mod hetaling af kontingent for
perioden Ira udmeldelsen til genindmeldelsen.
OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlcm og
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted. uanset om DSR's faciliteter og
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til Y, - I års
kontingent. og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren.
hn·side. 1.('lIe ChOI/eIIS';II. Peter I .iil'perl. Alldrea ('a/len og SiKII/' HIlsled IIlId('n'ej.~ på
Wallnsee i lJerllll (!-(llo: I ,ars Rllnde.lell)
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O-løb på Sjælland juni 2003
- Ingen annoncerede løb i juni måned
Yderlige oplysninger kan hentes på \Vww ,dk,0ril:llteerillg,llrg under 'Terminsliste', Se også
under 'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet

Leder
Det er den tid på året, hvor de lange lyse dage og lune nætter har gjort deres indtog. Der har
allerede været utallige aftener med blikstille vand fyldt med DS R-både og -kajakker.
Hvis du er en af dem, som endnu ikke har været på vandet, så fortvivl ikke, men hiv op i dig
selv og kom af sted! En aften på vandet byder ikke kun på velvære, men også hygge med dine
DSR venner, som har fundet ud af deres vinterhi.
Den kommende tid vil byde på masser af aktiviteter i og uden for klubben . Så hold øje med
opslagstavlerne, nyhedsmailen, og bladet.
Arets første langtur til Berlin er allerede afviklet (læs reportage om luren inde i bladet
side 15-16). To DSR medlemmer Pia Einfeldl Olesen og Jokum Poulsen (se billede på
bagsiden) har sagt "Ja" til hinanden ved forårsbryllup i Lyngby Kirke. Og når bladet
udkommer, er yderligere tre langture til henholdsvis Silkeborg søerne, Roskilde Fjord og
Flensborg løbet af stablen.
Sidst, men bestemt ikke mindst, skal her nævnes, at når der er mandefald i redaktionsgruppen
(pga. arbejde og en syg redaktør), hvilket gjorde dette nummer af bladet næsten umuligt, så er
det jo fantastisk, at det er muligt at trække på den tidligere redaktør, som står med æren for, at
dette blad overhovedet er udkommet. Tak for hjælpen, Lars.

Marianne Bentzen {redaktør}

For Handelsbanken er der
gået sport i at spille en
rolle i det lokale, og vi er i
god træning. når det gælder
om at se muligheder for
dig og din økonomi.

-

>f .. I

-'

0sterfælled Torv 40. I [V I Postboks 2663
2100 København ø I tlf. 35253800
05(('(bro@handcls:banken.dk / WINWhandelsb.::!nkef"dk

Handelsbanken
- en rigtig bank

Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

6. juni

Måneskinstur + fredagsbar

12 . juni

Informationsmøde om Hjelmsjo

14. juni

Rotur til Dragør

14. juni

Fødselsdagsfest

17. juni

Gudmund Sehaeks Mindelegat

23 . juni

SkI. Hans

27. juni

Måneskinstur

5. juli

Fælles morgenroning

20. juli

Tur på Roskilde Fjord

24. juli - 8. august

Hjelmsjo

25. juli

Måneskinstur og fredags bar

Nyt fra bestyrelsen
~

Der er lukket for indtag af nye kaniner for i år. Vi er oppe
på over 300 personer, som står i kø for at komme i gang
med at lære at TO .
Heraf er 115 påbegyndt instrllktionen.

~

Klubben giver "trille-Oøjter" til alle nye styrmænd fra i år.
Fløjten skal bruges til give opmærksomhed ude på vandet
- for en robåd er jo den lille part på vandet.
Andre interesserede kan købe fløjterne i baren.
Læs nærmere om dette nye s ikkerhedstiltag side 14.

Hip Hurra D'SR's fødselsdag!
14. juni 2003
kl. 19.00

Se opslag i Slyngelstuen.
6

Sankthansaften 2003
Kom og vær med til at fejre den danske midsommer i
selskab med dine medroere fra I)SR.
For naturligvis fejrer vi i DSR også Sankt l-Ians i år.
Arrangementet løber af stablen:
Mandag den 23. juni 2003.

Hvis du vil ud at ro, er der mulighed for delte. Mød
omklædte op på bådpladsen kI. 17.15, og en rovagt
vil da fordele bådhold. Er du kanin, skal du på
forhånd have a ftale med en instruktør.
For de mere mageligt anlagte, kan det oplyses, at
grillen er klar til kl. 19.00. Medbring selv dit kød. For
den nelte sum af kr. 45 kan du erhverve en madbillel.
Denne dækker en lækker salat , hjemmebagt brød
saml kage og kaffe.
Bålet tændes og midsommervisen synges kl. 22.
Vi vil i motionsudvalget blive meget glade for en
hjælpende hånd i løbet af afienen, så hvis du er kanin,
er her en glimrende mulighed for at aftjene din
kanintjans. Andre er naturligvis også velkomne til at
give en hånd med. Tilmeldingslister til dette vil blive
hængt op i Slyngelstuen.
Billetsalget starter den 2. juni.

Vel mødt
motionsudvalget

cru;... (kru:zJ vb krydse. være pa krydstog~ være pa langfart; (om taxaJ køre langsomt p~ udkig efter hyre; 5b sørejse; krydstogt; langlart. <ru;"'r J'kru:z"J ,b krydser:
patrull"vogn. patruljebad; turbåd. langtursb~d. cruiserweight let s\lærvægt cruising spee-d marchhastighed.

Sommercruise i det sydfynske øhav 26. 7. - 2. 8.
Hold ferie i Danmark! Om sommeren er Danmark dejligst, det sydfynske øhav nærmest et
caribisk paradis. Derfor har vi reserveret de lokale DFfR-både og planlægger en cruise rundt i
tarvandet i uge 31.
Rodistanccrne er 20-25 km om dagen, så der er også tid til alt, hvad der hører sig en
cruiseferie til - shoppingture, guidede ture til lokale seværdigheder og cafebesøg. Om aftenen
vil vi nyde kølige drinks i løvtræernes skygge, mens milde briser fejer ind over lejrpladsen.
Lørdag den 26. juli pakker vi telte og kogegrej og drager mod Svendborg, hvor cruisen
begynder. Første anløbshavn er Strynø, heretler Marstal via Langeland - Drejø via Avernakø
- Fåborg via I.yø, efter en overliggerdag i Fåborg videre til Skarø, og herfra tilbage til
Svendborg den 2 august.
Der er plads til 15 deltagere på cruisen, og prisen er kr. 1600,-. Beløbet dækker rejse til og fra
Svendborg, kjL af både og udstyr, alle måltider undervejs og Lruise-T-shirt!
Tilmelding til cruisLIl kan ske på opslag på lang1urstavlen i Slyngelstuen, eller ved
henvendelse til cruise-arrangørerne, se nedenfor. Sidste dag for tilmelding er 25. juni. Frist for
indbetaling af depositum og restbeløb, samt dato for info-aften, annonceres via e-mail eller
telefon.

Lone Haulund Chrislensen
Maria Jakobsen

lone. h. chrislensen@mail.lele.dk
mariaskywalker@holmail.com

35355046

2871 7578

Kom og spis i Skovshoved Roklub
Fra Skovshoved Roklub har vi modtaget følgende:
Vores kantine er alter kommet i drift, og vi tilbyder derfor igen jer velkommen lil at konuTle
op tilos og få stillet sulten.
Kantinen vil i rosæsonen 2003 (I. maj - 19. september) også være lihcn lin gæslerocrc i
følgende lidsrum:
Mandag - torsdag 17.30 - 2 UO
Kanlinen vil sælge lil følgende prisn:
Varm rcl
Sandwich
Kage
KalTe/le
Sodavand

\
i

\

30-40 kr.
maks. 2:" kr.
5-10 kr
5 kr.
12 kr. (ekskl. panl)

Hvis I pålænker al komme rorbi med en slum: gruppe roere. bedes I vcnligsllilmeluc .jer
ullgcn før hos kanlincn på mailadresse sr-kantine(dlmail.dk
I vil også sJlllrcsl kUlIlle lil111elue jer via hjemmesiden Skovshoved.dk
Udcn forudbestilling kali vi ikke garanlere. al der vil være varm mad liljer.
På gensyn

Skovshoved Roklub

Rotur til Dragør
Lordag, den 14. juni
Turbeskrivelse:
Vi modes ved DSR kJ. 10 og der vil blive sal h{ldhold. Del er en rollll pil i all 40 klll. s:i der
indJagl en lille pause på udluren og hjemluren. Vi spisn I"rokosl i Dragm oll1kring kJ. I J.

L"r

Tilmelding
Ilnld nje lI1ed vores opslag pii la\ kil under IIwli"llslldvalgcl. Du skallillllcldc dig lI1ed n:I\'11.
e-mail og evI. leleli)J)lllIIlIlllCr. 1'1 l'i1r dage /i li ' vil du ,a IIl1ldlage e-m:lillelln bli\l' rillget
op) og vi vil da forl:clle dig. hV<ld du bedes lage med lil den t~elles I"ro),.",' i 1)r;lgor
Vi glccder os til al se jn l
Mol iOllsudvalgel

Nyt fra kajakudvalget
Groupcare-gruppen "Kajakaftaler" nedlagt
Groupeare-gruppen "[)SR kajakaftaler" er hlevet nedlagt. Det skyldes. at gruppen dels ikke
blev benyttet. dels blev forvekslet med gruppen "DSR Kajakudvalgets mailliste", som er den
liste, Kajakudvalget bruger til at informere om aktiviteter og andre aktuelle udviklinger. AJle
DSR-medlemmer med kajakret opf(lrdres til al melde sig ind i gruppen. Link til gruppen kan
findes på DSR 's hjemmeside.
Alle kajakroere i J)SR er velkomne til at benytte "DSR Kajakudvalgets maillislc" til f. eks. at
invitere andre med på en hurtigt arrangeret tur.

Nye kajakker
DSR har indkøbt Io nye letvægts K I tur-kajakker
af typerne Plastex Maraton Master og Cohra.

Begge kajakker er sort-markerede. dvs. at de er
forheholdt konkurrencer og træning i forbindelse
med kajak-løb, De mil kun benylles efter anale
med kajaklIdvalget.
Derudover arbejdes der på at anska ffe en brugl
kapronings-K2. Fn yderligere nyanskaffelse i
lobet af sæsonen kan komme på tale. hvis vi kan
afs.eIIe noget af det ældre og mindre benyllede
materiel til lilfllllf'tige priser.
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1,'INPUEsrOLERING

• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
wWW .alfCl e klwH fc lk ·Telf. 7020 6776
F mail : h e l@'il lf;l CkitIlHI. c1 k · Fax. 70204413
III

Guide til sæsonens kajakløb
Kajaksæsonen er i fuld gang, og noget af det, der virkelig rykker, er at deltage i kajakløb. I
løbet af sommeren er der en lang række kajakløb i både ind -og udland, og der er noget for
enhver smag og ethvert temperament.
Alle kajakroere, uanset niveau, kan få en oplevelse og et kajakmæssigt udbytte af at være med
i løb. Er man konkurrence-minded, er det selvsagt et must at være med og mærke adrenalinen
suse i kampen om placeringerne i felteL Er man tur-roer, kan man glemme alt om konkurrence
og tidtagning og i stedet nyde en god ro-oplevelse i et fremmed farvand.
Her er min egen helt uautoriserede guide til nogle af sommerens kajakløb. Løbene er listet i
kronologisk rækkefølge og er gradueret med 1-5 pagajer, hvor 5 er det sværeste.

Københavnske kredsmesterskaber, 29 kilometer, søndag 15. juni
Graduering: 3 pagajer
Kommentar: Glem det! Der er fødselsdagsfest i DSR om lørdagen, og det er Kajakudvalget.
der arrangerer.

Vallensbæk Maraton og Trim, 25 kilometer, lørdag 21. juni
Graduering: 3 pagajer
Kommentar: Når du har prøvet det her, kender du en af grundene til at kajakroere går så højt
op i, hvor meget kajakkerne vejer. Løbet har fire overbæringer, heraf er de sidste to ca. 2-300
meter lange. Man kan afkorte distancen til 19 km ved at stille op i trim-klassen, men
overbæringerne er der stadig.

Amager Rundt, 50 kilometer, lørdag 2. august
Graduering: 4 pagajer
Kommentar: Ikke for tøsedrenge og -·piger.

Thurø Rundt, Svendborg, 20 kilometer, søndag 10. august
Graduering: 3 pagajer
Kommentar: De vanvittige strøm forhold i Svendborgsund og ekstremt lavvande andre steder
på ruten er med til at gøre dette løb betydeligt mere strabadserende end distancen antyder.
Bonus-info: Restaurant Svendborgsund serverer en fortrinlig gang stegt flæsk med
persillesovs og kartofler for en lille hundrede lap - godt, når depoterne skalryldes op igen!

Kronborglobet, Hellerup-Helsingor, 36 kilometer, lørdag 23. august
Graduering: 4 Y, pagajer
Kommentar: De, der har prøvet, påstår ofte, at dette løb faktisk er hårdere end den lange
distance på Gudenåen. Det afhænger naturligvis meget af vejret, men forestil dig 36 kilometer
på Øresund i stiv østenvind. Uha.

Kanojak-Trim, Esrum So, 20 kilometer, søndag 24. august
Graduering: 2 pagajer

II

Kommentar: Et rigtigt trim-løb for hele familien. For motionisterne er dette årets chance for at
vinde en præmie: De bliver nemlig uddelt ved lodtrækning mellem alle gennemførende
deltagere.
Bonus-info: Det er særlig hipt at møde op iført sin Kronborgløbs T-shirt fra dagen før.

Tour de Gudenå Maraton, 120 kilometer, lørdag-søndag 13.-14. september
Graduering: 5 pagajer
Kommentar: Den nøgne distance alene gør, at dette absolut ikke er for nybegyndere. Er man
alligevel fristet, kan debutanter anbefales at stille op i en K2 konstellation, bare for at have
nogen at dele lidelserne med. Damernes maraton-distance er i år på utallige opfordringer
hævet fra 57 til 87 km.

Tour de Gudenå Trim, 59 kilometer, lørdag-søndag 13.-14. september
Graduering: 3 y, pagajer
Kommentar: Ingen motionist i fornuftig form bør snyde sig selv for den oplevelse, det er at ro
gennem det uforlignelige midtjyske landskab sammen med 200 andre kajakker. Trim-ruten får
den sidste halve pagaj, fordi distancen i år stiger fra 51 til 59 km.
Ronus-info: Sørg fur at booke vandrehjem i god tid, hvis du ikke vil sove i en sportshal med
1.000 andre roere.

Mølleåens Blå Bånd, Furesøen/Lyngby, 14 kilometer, lørdag 27. september
Graduering: I pagaj
Kommentar: Rosinen i pølseenden, der afslutter sæsonen. Her kan alle være med - og det er
de! Damernes distance er på overkommelige 8 kilometer.
Bonus-info: Der er bal bagefter.

Hvis du har fået blud på tanden, så sørg fur at holde dig orienteret om tilmelding mv. på
opslagstavlen i Slyngelstuen. Kajakudvalget vil ofte forsøge at arrangere fælles transport til
løbene. I)u k<lll linde links og læse mere om disse og andre kajakløb prt DKF's hjemmeside
. . . . . ':111"
" ,I. ,Ik under "Aktivitetskalender".

Søren MC
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Trillefløjter og tudehorn som sikkerhedsudstyr
Dette er Langtursudvalgets og Bestyrelsens svar til Morten Jensens åbne brev, som blev bragt
i majnummeret af Bladet.
Det er et væsentligt problem, du tager op. De fleste erfarne roere har oplevet situationer, hvor
det var nødvendigt at hyle og larme for at undgå kollisioner med andre både. Problemet
gælder ikke kun langture, men i høj grad også ture i vores daglige rofarvand. Af samme grund
har Bestyrelsen haft problemet på dagsordenen.
Ifølge søfartsreglerne er både under 12 meter ikke forpligtet til at
medbringe klokke eller sirene, men de skal kunne give effektive
lydsignaler på anden måde.
I bådsportsforretninger kan der købes forskellige lydgivere som
sikkerhedsudstyr til småbåde, blandt andet en trillefløjte med
kraftig lydstyrke til 24 kr. stykket og et let tudehorn af messing
til 109 kr. stykket. Tågehorn frarådes derimod til robåde, fordi de
hurtigt ruster og skal efterses jævnligt, da de er afhængige af gas.
Bestyrelsen anbefaler, at der medbringes fløjte eller tudehorn på alle ture. Horn eller fløjter
bliver ikke obligatorisk sikkerhedsudstyr i bådene, da de er for nemme og attraktive at stjæle.
Derimod opfordrer vi alle styrmænd til at anskaffe sig en selv. Klubben vil fremover give
nyuddannede styrmænd en trillefløjte. Øvrige medlemmer vil kunne købe fløjten i baren.
Langtursudvalget opfordrer folk til at tage trillefløjter, tudehorn eJler lignende med på langture
indkøbt over turbudgettet.

Bestyre/sen og Langtursudvalget
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"I har bare at være friske til i morgen, når vi skal
ro!" eller
Årets første langtur: Påskeferie i Berlin
DSR har i mange år taget til Berlin ror at ro i påsken. ror 2 år siden genoptog langtursudvalget
denne "tradition", så igen i år drog 14 roere ar sted med Eurolines til Berlin.
Vel fremme i Berlin blev vi modtaget arvore værter, Gerd og Bodo fra rokluhhen Ilcvclla. der
ligger i Spandau ca. IO km fra Berlins centrum. Ener at hagage og roere var k(lllllllet frem til
roklubhen. skænkede de straks fadøl til os fra Hevellas eget fadølsanlæg. Delle. samt udhuddet
af forskellige øl, er bestemt en af denne klubs fordele og gør et ophold der meget hyggeligt.
Planlægningen af de kommende dage gik straks i gang med diskussion af rofarvillld. hilde
(gig). restaurant-muligheder (lSV.
Sralluau er en forstau til Bcrlin meu hyggelige gamle hilse. kanaler. restauranter og olsteder.
SOIll alt sammen blev udf(lrskct i løbet af Påsken. (;enerelt fik vi god mad og øl. men i
Spandau kunne endnu en restaurant tilføjes til listcn af restauranter vi aldrig k(lml11cr
igen.
Vi ventcde og ventede og endelig fik de lleste af (lS mad' Før vi gik, fik ue sidste t(l så også
deres mad· godt nok ikke helt det bestilte ....

Il'.

Forår og solskin i Berlin
Fra v. Heike, Pia, Lallrils. Marie og
Thomas saml vore lo lokale hjælpere,
Gerd og {Jodo.

Den f(lrsk lange rodag slarll:de sammcn med () roere fra Ikvclla og gik til ell L"lgelsk ya(l1lkluh beliggende på turen m(ld I'(ltsdam. Iler fik vi serveret varm og Vell(HI.iclll "1'llglish
Breakf;ls!"' som lagde en god hund I(lr den videre TOning. Vi l(lr1sattc Il!(ld I'otsdalll ad flotte
kanaler og socr med udsigt lil store ralæer og slotte. Roningen i gigbådenc gik lint. mcn ved
"K kinn Wannsee" miille vi sOl!dere vejr og vind I(lr at vurdere. om vi kllllllC ro vidne i dc
lorholdsvis ustabile gighilde. Vi lik organiseret karre tilos i Cl! vandsrortsklllh . IlICI!S I'i

I"

konstant sonderede vindretningen og diskuterede, om det ville være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at fortsætte. Rådslagning med Gerd per telefon medførte, at vi med god
samvittighed besluttede at lægge bådene op og ro videre en dag med mindre vind.
LJdslagsgivende var også al de ninke medlemmer i vandsporlsklubben først serverede god tysk
sekt og derefter sherry for os - sikken gæstfrihed! Så tog vi loget relur til Hevella og slappede
af der resten af dagen.
Nogle dage efter, da vinden havde lagt sig, kunne vi i solrigt vejr hente bådene tilbage. 5 roere
besluttede at ro en tur rundt om og ind igennem Berlin på vejen tilbage og tilbagelagde 55 km,
men så var de også både trætte og helt overgearede og festede længe om aftenen. Vi andre
nøjedes med den lige vej på 18 km og gik tidligt i seng.
(løbet af de 5 dage udforskede vi selvfølgelig også selve Berlin og forstaden Potsdam.
Potsdam byder håde på Berlins Hollywood (kan ikke anbefales) og masser af slotte bl.a. de
meget kendte Sans Souci og Ceeilienhof(kan anbelales - specielt at eykle rundt i området).
I selve Ikrlin nød vi flere aftener i Oranienburgerstrasse-kvarteret med rigtig god mad.
"'Traditionen"' tro var vi også ude at drikke en del cocktails. dog med streng formaning fra
turieder Lars OTTl at være friske til næste dags roning og om ikke at komme huldrende
hjem ..... lkt gjorde vi så ikke, og næste morgen var alle oppe. fnr Gerd og Bodo som
sædvanlig kom med friske rundstykker til vores morgenmad.
(ienerelt hød dette lIrs rotur i Berlin på rigtig megen god mad og nL en del roning og masser al"
oJllevelser i Berlin og omegn.
Tak til rokluhhen Ilevella for lån af materiel og klubhus og specielt tak til Gerd og Bodo, som
tog sig godt af os under hele opholdet. Og en stor tak til Lars for god og myndig turledelse l
1.1'/11' ('hris/c/1se/l

J)e /lods/cd/e nSR-roe/"e samlet ved

.1('//k /lIhh1'11 WII.I·sl'l"s/wr/Kcme il1schafi
K/ci/ler WiI/I/I.\·('e. (F%s Lars Bundesen!
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Klassisk damecykel· 3 gear' Godkendt lås ' Fås i matsort, isblå, beige, pink eller rød

2995,-

.

Med Steve Redgrave på påsketræningslejr i
Norditalien
Af Kirsien Jepsen og Chrislina Rindom alias Klejne K og Cæmpe C
Alle gode gange 3 ..... årets tredje træningslejr for det danske rolandshold fandt sted medio april
på Lago de Varese ca. 60 km nordvest for Milano. På denne sidste forårstræningslejr var det
kun topsatsningsbådene som skulle sydpå, mens resten af landsholdet satte kursen mod
Silkcborg.
Såvel sø som hotel var velkendt for damegruppen, som også lå på træningslejr i Van:se i
påsken 200 I. Søen er ca. 7 km lang, som regel blank og har 2000 meter bøjerækker i begge
ender. l3anerne ligger vinkelret på hinanden, hvilket er en fordel, når det blæser, og man ikke
tænder på at ro i sidesø. Alt i alt den type sø, som man ønsker at kunne pakke ned i kufferten
og folde ud i Bagsværd!
Rytmcn i vores forårstræningslejr.: er rimelig ens, hvad .:nt.:n d.: finder sted i Sevilla,
Silkeborg eller Varcse. To daglige træningspas på vandet af ca. 1,5 til 2 times varighed hver
afskilt af frokost , en god bog og et par timer med lukkede øjne. På denne træningslejr blev
Christina ret bctaget af bogen "A golden age" om den legendariske 5 dobbelte britiske OL
gllldvinder Skve Redgrave. Bogen handler først og fremmest om Redgraves baggrund og
rokarrien; . som strakte sig over 20 år, men bogen fortæller også en del om udviklingen inden
I(lr sporten og den er rigtig god læsning for ro-narkomaner. Her kommer et par afsnit, som
nogle arier sikkert ville kunne nikke genkendende til eller ryste på hovedet af.
Hvordan er en roer"
"j 'm probably nolihe easiesl person to gel an wilh for Ihe peop/e, who maller lo me. Being
nalurally quile /azy, I did my lraining, (hen wenl home, where I was quile happy Io flop down
infronl oflhe TV"

IIvordan føles JeI at blive slået af en letvægter? (Redgrave blev i starten af 1980'erne slået i
singlesculler af den danske letvægtsroer Bjarne Eltang til Henley Regatten)

"II WlIS nol om: oI my prol/desl momenls, and il huri bad~)'. Ajierwards Ifell Ihoroughly
asha/lled I shouldll·I have slapped, af Co/lI'se, bul I jl/SI fe/I embarrassed rowing pasl the
enelosllre packed wilh peop/e who had expecled Io se me lI'in. Predir:tab/y, Ellang had plenty
Io .my himsel/ TIll: 1983 and 1984 world champion gold medalisI quipped: "I thoughl af
sl/yil/~ "{I nice lillI,. paddle Sleve ", bill I didn'l because Ihe race is for gentlemen, nOL fiH
l//ol1keys" ... "El/mig 's observalions thai )'Ol/ canna I do everylhing by muse/es; YOII have Io
Ilse .\'our brain"
II vaJ skal Ictva:gtsroning gøre godt for?

"There is 110 evidenr:e lo suggesI Ihal Ihere are more Ihird-world cOl/nlries Irying lo gel inlo
Ihe sporl because /ightweights have been inlroduced inlo Ihe O/ympics. The argument doesn 't
sland /IP al all. The IVorId champions are slillfrom Ihe same cOlinlries, and Ihe sllccessjiJI
heavyweighl nalions are mirrored al lightweighl. !fYOLI look al Ihe Danish /ightweighls, who
18

are Olympics and world champions, they are also very compelitive in the open elass. Their
four would have been pushing for medals against us ".

Hvad betyder en god træner?
"Indeed. I have come to the conclusion that coaches have just about equal injluence an results
as alhletes. When they presenl the gold medals al championships J believe thaIIhe coae/les
should be Ihere an the podium as well, receiving Iheir recognilion. It 's really no differenl from
foolball and rugby, where Ihe coaches has a much higher projile role and far greater stalus"

Hvad sker der, når man skulker fra træning?
"ThaI year af/er the Olympics we weren 'I so commilled as we should have been. Mallhew
and I would row dawn and hide behind Tempie Island, and jusl hand an Io a Iree. We'd check
an our walches Io make sure we were back al Leander. and in Jurgen 's vision al Ihe correcl
lime".
"Thi: World Championships in /993 were held at Roundice, near Prague. We made il through
Io Ihe jinal, and had ane af Ihe toughesl races af our careers, bealing Germany, Slovenia and
Belgium, bul only narrowly. II wasn 't helped by Ihe facilhal we were given an unfavourable
oulside lane in a slrong cross-wind. We emerged from Ihe pac k in Ihe lasl 500 meIres, which
was lInusual for liS, ral her Ihan asserting ollrselves earlyan. When we crosse d Ihe line fhere
wasn 't the elation thai we 'd just won the World Championships. Mal/hew Il/med orollnd Io
me, and said: We 're never guing Io hide behind thai island again ".

. ., og sådan fortsæner bogen med mange markante holdninger og sjove episoder fra Redgraves
skattekammer. Redgrave gik på pension efter OL i Sydney, og nye kræfter skal tage over. Og
som Redgrave siger: "Why shouldn ' t it be mc? II' I don't do it now, when am I going to do it'}
If it's not going to be me, who am I going to let beat meT.

Preben Røjel
Et tidligere medlem af DS R, Preben Rojel, døde d. 2. april 2003, 88 år gammel.
Preben Røjel var aktiv roer i DSR fra I 930'erne og frem til i hvert fald I 950 'e rm:.
Han deltog således i 193] sammen med sine brødre Jørgen og Kaj i en rekordtur Sjælland
rundt, hvor hele turen, der er på 500 km, blev roet på 8 dage. Heraf tilbagelagde de
strækningen fra Kalundborg til Vordingborg, ca. 125 km, på en enkelt dag.
Preben Røjel havde et talent for sangskrivning, der ofte blev udnyttet til fordel for DSR.
Blandt andet skrev han i J 942 den "Idrættens sang", som fortsat synges af Studentersangerne
hvert år til standerhejsningen i DSR (se næste side).
Lars Bundesen
Tak tilllerbert Marcus lor henvisninger til Jubila:ulllsårbogen m.v.
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Idrættens sang
(tilegnet Danske Studenters Roklub)

Mel.: Den danske sang ...
Som ege, når de en høstnat trues,
sig trodsigt bøjer for stormens magt,
kan vi vel bøjes. men aldrig kues,
vi går til kampen uforsagt.
Med stille sejhed og magtfuld styrke
vi møder stormene stolt med trods,
med ildhu vil vi vor idræt dyrke,
og nå de mål, som vi satte os.

Vor arm vi øver, vor hjernes snilde,
vi prøver kræfterne ven mod ven.
i kampleg skabes hvad Danmark ville:
en tlok af djærve og stoute mænd.
Thi Danmark kræver hver enkelts evne,
enhver skal virke for folkets tarv.
og hvad vi skaber selv på det jævne,
en anden ungdom skal få i arv.

Med smidig styrke som skovens ege.
vi bryder brodden i stormens slag.
og vi vil rejse den svage, vege,
så han står hos os en skønne dag.
Vort m111 i hverdagens kamp os kalder.
vi kæmper alle for Danmarks sag.
vi møder der. hvor vort virke falder.
og sejrer under vort skønne !lag.
Prehen Roiel

20

Favoritleverandøroversigt
CØr

[ OSR FA VORITLEVERANOØRER!
til dine fiJvoritleverqnc/ører/
Alfa Eklund Rengøring og Vinduespolering
Tlf. 7020 6776 www.alfa..ekluno.dkhe!Qal@..eklund.dk.
Bryllupskørsel i Packard 1929 v. Steen Ulrik Petersen medl. nr. 4650
Tlf. 4817 2117 steen@presaleS.dk

Carlsberg, Vesterfælledvej 100, Kbh V.
Tlf. 3327 3327 \W!W,par\sbeRJ,dk
Danske Bank, Strandvejen 8, Kbh ø.
Tlf. 3916 0630 www.danskebanlvdk

Friluftsland, Frederiksborggade 52, Kbh K.
Tlf. 33145150 www.frilufts!and;·dk~Iuf\!!8!i9.dk
Geobyg Ejendoms Service, Willemoesgade 43, Kbh
Tlf. 4018 6616
'

ø.

Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 40 1. tv., Kbh ø.
TIf, 3525 3800 \N\YIoY.haodelsbankeo.dk os!erbro@handelsbanken,dk

lindblad WS, Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh ø.
Tlf. 3526 1366 www.lindblad:vvs.~klindbladWS(lRadr.dk
SA-EI Autoriseret elektroinstallatør ApS, Philip Schous Vej 21, Frb.
TIf, 3888 1909
Ole Mathiesen Ure, østergade 8, Kbh K.
Tlf.33141208 www.olemathies@n.dkemall@1Olemathiesen.dk
UNIQUE Møbler, østerbrogade 115A, Kbh . ø.
Tlf. 39298118 www.upi{dkmoeb!eJAurlg.dk
Øbro Cykler, Arhusgade 21, Kbh. ø.
Tlf. ,$38 4084
Øbro Træ, Randersgade 23-27, Kbh. ø.
Tff.35421657
Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering:
Poul Danstrup Andersen Tlf. 3333 9378 annoncering@dsr-online.dk

Ærede medlemmer!
Frygt ej - Stvnnandslauget varetager jeres vitale interesser.
Grundet vedholdende rygter blandt laugets medlemmer har Styrmandslauget - Formerly
known as DSR! set sig nødsaget til at kontakte Carlsberg i håb om at kunne afkræfte rygtet
om Carlsberg 47's snarlige exit fra markedet.
Carlsberg 47 er som bekendt en meget vigtig del af Styrmandslaugets selskabelige aktiviteter,
og lauget kunne imødese en krank skæbne, hvis Carlsberg 47 udgik af produktionen. En
generalforsamling uden Carlsberg 47 er jo som et Blåt øje uden skipperlabskovs!
Således valgte Styrmandslauget - Formerly known as DSR! frygtsomt at se skæbnen i øjnene,
og kontaktede Carlsberg Tuborg Marketing. Carlsberg Tuborg marketing kunne meddele at :
" .. ... Til info, tilpasser Carlsberg
Danmark løbende sortimentet på baggrund af omfattende forbrugeranalyser m.m.
- og C47 er på vores observationsliste, men intet er besluttet endnu og
indtil da , vil C47 være på markedet igen til jul.
Med venlig hilsen
Carlsberg Tuborg Marketing"
Styrmandslauget - Fonnerly known as DSR! ser sig således i stand til
foreløbig at berolige medlemmerne, men, vi må dog henlede
opmærksomheden på, at onde kræ Iler tilsyneladende forsøger at komme
vores forening til livs. Her kan kun individuel handling gare en forskel!
Styrmandslauget - Formerly known as DSR! ser frem til mange muntre
stunder i godt selskab, i sikker forvisning om, at medlemmerne vil reagere
afmålt og funderet i Stynnandslaugets ånd, i disse for vor forening så
alvorlige tider.

Med venlig hilsen
Styrmandslauget - Fonnerly known as DSR

ø

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39296326 Telefax: 39296322
MEDLEMSTELEFON (bådhal): 391858 II

Formand:
Paul Brliniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
il' 39404842
e-mail: formand@dsr-online .dk

Kasserer:
Johan f'ryde ndahl
Engbakken 27
2830 Virum
V 45 85 86 05
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe [larteIs
J-Ijelmsgadc 2, 2.lv .
2100 København ø
il' 3927 48 82
e-mail : sekretaer@dsronline.dk

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

I nslruklionsrochef:
Christen Krogh
Benlzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
V 38 IO 95 62
e-mail : inslruklion@dsr-online.dk

Motionsrochcf:
Peler R. B. Hallo
Lyseijordsgade 7, sl.lh.
2300 København S
il' 32 59 51 00
e-malI: motion@dsronline.dk

Langlursrochef:
Ulrik Winther
Hørs holm Kongevej 51
2840 Holle
V 45 46 1343
e-mail : la nglur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Søren Møller Christensen
lllegdamsvej 74 B, 5. Iv.
2100 København ø
V 35344463
e-mai!: kajak@ dsr-online.dk

Motion+:
Beril Haahr Hansen
Valkyriegade 9. I. th.
2 200 København N
il' 35 83 98 39
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haul
SIrandvænget 55
2100 København ø
il' 39298499
e-mai! : hlls forvaller@d sr-online.dk

Køkken- og udlejningschef:
Benedicle Brohm
e-mail: kl \l ' kkl " ~,/r"" '!ll,l). ,II

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Broslykkevej 145
2650 Hvidovre
V36771009
e-mnil : malericl~/l
dsr-online.dk

IT -chef:
Michael H. Qvisl
Vognma ndsmarken 12. 1.lh
2100 København ø
39 29 99 08
e-mai! : iladmin@dsr-()nline.dk

Kontingentkasserer:

- -

--

~~~-
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Et højt "Hurra" skal lyde for de to DSR-medlemmer Pia Einfeldt Olesen og Jokum Poulsen,
som lørdag den 3. maj sagde "Ja" til hinanden i Lyngby Kirke. En gruppe DSR-medlemmer
var inviteret lil den efterfølgende reception, og de fleste ses her samlet om det nygifte par
(Folo: Carsten Quaade Jensen)
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Akademisk & Polyteknisk Roklub

MEDLEMSBLAD NR. 6

* Juli 2003 * 71. ÅRG.

Set. Hans aften blev år et kæmpe tilløbsstykke. Her ses nogle af medlemmerne til
fællesspisningen på terrassen

Materiale til bladet

kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk

Redaktionen:
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32840464, Henrik Pedersen, og Helene Friscbe
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. 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 ogfødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadlines
Augustnummer:

Udkommer ikke - sommerferie

Septembernummer:

Mandag den 11. august

Oktobernummer:

Onsdag den 10. september

Novembernummer:

Mandag den 13. oktober

Decembernummer:

Mandag den IO. november

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet relles til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk.
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag:

I . 350 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeJdelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingent dog er 570 kr.
UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren:
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåned (I I l , 1/4, 117 og l Il O). 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.
OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED REST ANeE: Man er medlem og
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og
aktiviteter benyttes. Eksklusion vi l først finde sted ved en restance svarende til Y, - I års
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren .
I Forsidefoto: Lars Bundesen
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Uforpligtende Tilbud:
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
www.a lfa-eklund.dk·Telf. 70206776
E-mail: hel@ alfa-eklund .dk· Fax. 70204413

Leder
Midt i den trykkende sommerhede kan lederen godt blive til den "lede" leder.
Vejret lokker med en masse udendørsaktiviteter, ikke mindst roning, og det kan altså være
vanskeligt at få skrevet en spændende leder i de korte perioder man sidder styrmand.
Den store lyst til at være på vandet gør, at vi her på redaktionen vil bolde sommerferie. Det vil
sige at der, som altid, ikke udkommer noget blad i august.
Vi ønsker alle en dejlig sommer, og vender stærkt tilbage med et septembernummer, som vi
håber vil være spækket med beretninger fra en sommer på vandet.
Så tøv ikke - fat pennen!

Sommerhilsnerfra Redaktionen

Handelsbanken Midtbank
E.' du lige

S~l

kritisk oH'rfo.' din hankfOl'hindt'lse som
dit sportsudstyr'?

I Handelsbanken Midtbank yder vi hm individuel rådgivning med respekt for den enkeltes
behov - også løbende' Vi tror på, at det giver langsigtede relationer.
Som medlem af Danske Studenters Roklub har du mulighed for at opnå attraktive vilkår på
dine bankforretninger - eksempelvis kan vi for tiden (pr. 15.05.03) tilbyde belåning af
andelsbolig til. 5,70% P. iL, var.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder
Handelsbanken Midtbank
Østerfælled Torv 40, Uv.
2100 København ø
Tlf.nr. 35253800 Fax nl'. 35253801
osterbro@hllndelsbanken.dk
www.handelsbanken.dklosterbro
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Aktivitetskalender 2003
Dato

Begivenhed

5. juli

Fælles morgenroning

20. juli

Roskilde Fjord - Eskildsø

24. juli - 8. august

Hjelmsjo

25 . juli

Måneskinstur - fredagsbar

9. august

Sletten Strand

22. august

Måneskinstur - fredagsbar

30. august

Kanindåb - dåbsfest

I. september

Svanemøllematch

Nyt fra bestyrelsen
:.> På www.dsr-online.dk kan du nu finde opdaterede udgaver af "Hvad en enhver roer
bør vide" og " Nøglen til DSR"

:.> Bestyrelsen har i samarbejde med Solveig W. Hansen påbegyndt et projekt om
ungdomsroning i DSR

:.> Hver mandag sommeren over er der tango undervisning i DSR

Rotur til Eskildsø ved Roskilde Fjord
Motionsudvalget gentager succesen fra sidste år og inviterer på rotur fra Roskilde og op til
Eskildsø. Turen bliver i alt på ca. 26 km.
Vi mødes søndag den 20. juli 2003 k!. IO ved
Roskilde Roklub
Havnevej 478
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 28
og forventer at være tilbage ved Roskilde Roklub k!. 17. Det tager cirka en lille halv time at gå
ned til klubben fra Roskilde Station.
Vi byder på et rundstykke og kaffe/te, men du/l skal selv medbringe mad og drikkevarer til
turen.
Pris: 15 kr., som kan betales i baren.
Tilmelding: Se opslag under Motionsudvalget.

Sidste frist for tilmelding: Mandag, den 14. juli 2003.

Morgenroning
Lørdag den 5. juli 2003 har du mulighed for at opleve Øresund om morgenen. Skriv dig listen
på opslagstavlen under Motiollsudvalget, tag morgenmad og drikkevarer med og mød op
k!. 8 i roklubben.

Turen går til Tårbæk. Sidste frist for tilmelding: Fredag, den 4. juli 2003.
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Kanindåb 2003
30. august 2003
Kl. 10.00 - 16.00
Nærmere
oplysninger
følger ....
Ligaen til kanindåbens foryngelse

Kanindåbsfest 2003
Et absolut "must" for enhver kanin
- Ol! tidlil!ere års kaniner!
Kanindåbsfesten er om aftenen efter kanindåben, lørdag den 30. august kl.
"'-----'- 19.00, med indtagelse af et velfortjent festmåltid og efterfølgende dans til
den tidlige morgen for nydøbte såvel som tidligere års kaniner.
Kom og få en uforglemmelig oplevelse - læs mere om
arrangementet på klubbens opslagstavler, når tiden nærmer
sig. Skriv dig på deltagerlisteme i Slyngelstuen og køb
billet i baren.

Med hemmelig vis/en
MOIionsudvalget

Bryllupskørsel i
Packard 1929
Her får l en oplevelse. En tur tilbage i tiden. l datidens førende luksusbil, Packard,
som de rige, fra gangstere ti l
kongelige foretrak. Bilen er helt
original i lak og indtræk, hvilket gør, at man virkelig befinder sig i 1929.
8 cyl. 5,2 Itr 90 hk og topfart 80
miles var dengang en oplevelse
- og er det stadig.
-Til bryllup, polterabend, eller
events I Storkøbenhavn
Pris, 2.S00 h.hv. 2.000,- med
20% DSR- henvisningsrabat.

Steen Ulrik
event@presales.dk
Te!. 48 I nll 7
PS. Bryllupsfotografen kan vi også finde

Brugerundersøgelse om madordningen i DSR
- konklusion: Madordningen og køkkenet fungerer godt
I medlemsbladet for april var indlagt et spørgeskema om madordningen i DSR. Skemaet var
blevet til i et samarbejde mellem køkkenudvalget og Heidi. Køkkenudvalget ønskede
medlemmernes tilkendegivelse af, hvordan madordningen i DSR fungerer, og om der var ting,
som køkkenudvalget i samarbejde med Heidi kunne arbejde på at forbedre.
Svarprocenten var desværre meget lille, idet kun 20 medlemmer aneverede spørgeskemaet. I
køkkenudvalget tolker vi den lave svarprocent som tegn på, at hovedparten af de medlemmer,
som jævnligt spiser i klubben , generelt er tilfredse med forholdene som de er i dag. Med andre
ord, at medlemmerne generelt er tilfreds både med kvaliteten, smagen, variationen og prisen
på maden.
Men hvor tilfredse var svarpersonerne så med madordningen? Hovedresultaterne er som
følger: 87% var tilfredse eller meget tilfredse med smagen på produkterne - taget bredt som
smagen i brødet, den varme ret, salaten og kagen. Hvad angår kvaliteten af brødet, den varme
ret, salaten og kagen var 91 % tilfredse eller meget tilfredse. Dette skal sammenholdes med. at
93% gav udtryk for, at smagen og kvaliteten var vigtig eller meget vigtig.
94% var tilfredse eller meget tilfredse med variationen af menuen og på spørgsmålet om
værdien af maden i forhold til prisen svarede 94%, at de var tilfredse eller meget tilfredse. På
spørgsmålet om, hvor vigtig variationen af menuen var og værdien af maden i forhold til
prisen var, svarede også 94%, at de fandt dette vigtigt eller meget vigtigt. Til resultaterne
bemærkes, at de, der ikke har svaret på det pågældende spørgsmål ikke er talt med ved
beregningen af tilfredshedsprocenterne henholdsvis vigtighedsprocenter.
På baggrund afbrugerundersøgelsen er det således køkkenudvalgets vurdering, at
madordningen og køkkenet fungerer ganske tilfredsstillende. Forslag til forbedringer er dog
altid velkomne - henvend dig til køkkenudvalget eller til Heidi - vi er altid glade for input.

Køkkenudvalget

\.

i

I
\
===--)
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Silkeborgsøerne den 15-18. maj 2003
Gruppen bag
årets langtur III
Si/keborgsøerne
i St. Bededagsferien

En Vigtig ingrediens på
en langtur er opfyldmng
af "depoterne"
•

IO

Det regnede en
del undervejs.
men humørel
var højt'

To
kajakker
havde
også
forvildet
sig med!

Hver aften var
der disket op
med udvalgte
vine og
hjemmelavede
lækkerier

FOlo:
Marianne
Ben/zen
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DSR - en studenterroklub
Medlemsmødet d. 22. maj, der var en opfølgning på generalforsamlingen i november sidste år,
hvor el forslag om ændring af klubbens love blev behandlet og afvist, blev ikke det store
tilløbsstykke. 13 medlemmer mødte op, og bestyrelsesmedlemmer var læl på at være i overtal.
Der synes på mødet al være bred enighed om, at DSR er og skal være en "studenterroklub",
mens det nok var sværere at konkretisere, hvad dette indebærer. Der blev især peget på den
særlige omgangsform, som hører et studenter-/akademikermiljø til, og som en mødedeltager,
der også kommer meget i andre roklubber, kunne konstatere, gør en forskel.
Et af de forslag, der blev bragt frem på mødet var, om det måske hellere skulle fremgå af
DSR 's formålsparagraf, at vi er en studenterroklub end af optagelsesbetingelserne.
Forslagsstilleren fra generalforsamlingen, Ole Risgaard, deltog også i mødet, og der synes at
være enighed om, at hvis et forslag til ændring af klubbens love på ny bringes op på en
generalforsamling, bør det ske i så god tid, at der bliver lejlighed til en forudgående diskussion
i bladet.

Paul Briiniche-Olsen

Fra

kr.

36,- pr. rndr

o

udbetaling
gebyr
renter

KØBENHAVN
Friangs Optik. Østerbrogade 111 • Tlf.
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Nyt til de spillegale i DSR!

Hjelmsjospillet
©TKMR-Games
Nu kommer spillet l alle har ventet på til alle de lyse sommeraftener i Danmark.
Spillet blev til en sen aften, hvor to DSR'er Thomas Krumholt og Michael Remod
ventet meget længe på ophængningen af årets Hjelmsjo liste.

ha~de

Så her er spillet du ikke kan undvære i sommerkufferten, hvad enten du skal til Hjelmljo,
Kreta eJler Grønland.

Redaktionen

Se spilleplade og regler på de følgende sider.
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2: Du er nødt til at rigge både til
inden du kan komme ud på søen.
Vent en omgang.

19: D~ er taget i " Djurparken" og kamelen har spist din rokasket.
SIa et slag og ryk baglæns.

5: Du vælger at ro i kajak i dag.
.
Du kommer rundt om søen en gang, men det tager laaaang Ild.
Du ror også ind i nogen siv. Ryk 2 feller tilbage og venI en omgang.
7: Du kan ikke finde ud af at bruge styreskoen (der er str. 48).
Båden slingrer ned af banen. Halver dit næste slag og rund ned.
9: Du vælter i sculler. Ingen gider hjælpe,
for du har gjort del midt i frokostpausen!
Vent en omgang.

IO: Der er kanoer på banerne og de er målsøgende'
Du sejles ned og vælter i vandet. Du må slå tre gange.
Hvis du slår en 6'er flytter du videre næste tur,
hvis ikke må du vente I omgang.

23: Du skvatter over en bardun og falder et felt frem.

25: Motorbåden løber tør for benzin nede ved start
3: Du ligger ned ved start da, 8'eren kommer forbi.
Ryk 5 felter tilbage(af den vej du kom)
.
Du er nødt III at tage den lange vej rundt, mens den vender.
mens du trækker Mogens ind til broen.
Følg den venstre del af spillepladen rundt i stedet for den normale (korte vej)
15: Det regner. Du bliver indendørs,
men bliver uofficiel klubmester i Trivial Pursuit.
Ryk 4 felter frem i din sejrsrus.

27: Du bliver fanget i klubfotografens telelinse. Du er en stjen
Slå et ekstra slag, og skriv din autograf
på et stykke papir lil de andre spillere.

I:

Du er på madholdet. Vent I omgang mens juntaen
omregner priser på "korv" til DKR.

35: Der er gået hormoner i lejren. Du scorer,
men må vente med at stå op lil kl. l I
hvor folk er ude at ro, så de ikke ser at du
ikke har sovet i eget telt. Vent 2 omgange mens I hygger.
36: Du vinder i minigolf Du må nu bede
en modspiller hente noget til dig fra
køkkenet eller baren (du skal selv betale).
39: Du har roet over søen og tilbage i "Hajen" uden at vælte.
Det har taget hele dagen at nå så langt.
Slå to gange med terningen og ryk resultatet baglæns.

40: Du bliver på pontonen og læser dameblade i dag.
Du falder over en personlighedstest og 3 horoskoper. Vent l omgang.
42: Du deltager i de åbne mesterskaber i svømning
med luftmadras. Det udvikler sig og din madras punkterer.
Gå til nr. 32 og få den lappet.
45: Du er ved at pakke og har fjernet pløkkerne til teltet.
Et vindpust blæser teltet ud i vandet. Ryk 4 felter tilbage.
(Du skal hente det nede på nr. 41)
46: Der er kun 5 mennesker tilbage til at få 8'eren op på traileren.
Du får ondt i armene og må vente en omgang med at rykke i mål.
3: Du har været urutineret og har lagt dit telt
der hvor regnen er samledes. Din sovepose
er våd. Råb ØV! og gå 2 felter tilbage.

Spilleregler
Hjelmsjospillet. ©TKMR-Games
For 2 til mange spillere 0-99 år.
Spillet spilles med brikker. Du kan bruge brødkrummer, gamle ludobrikker, mønter,
papirkugler eller lignende, bare du kan kende din brik fra de andres.
Brikkerne placeres på Start feltet. Så slår I en terning, om hvem der starter. Den, der slår
højest, må bestemme rækkefølgen.
Mål med spillet: Hjelmsjo handler ikke om at vinde (det er kun for sjov, det hedder
træningslejr), derfor vinder den, der kommer rundt i mål som nummer 2. Dette gælder uanset
antallet af spillere.

Spillet starter:
I. tur: Slå en terning. Gør som i skemaet.
Du slog.
I

2
3
4
5

6

Der sker:
Du er kørt på cykel til Hjelmsjo, men er faret vild på vejen. Du flytter slet ikke
i din første tur.
Du slår igen og rykker det antal øjne terningen viser
Du slår igen og rykker det antal øjne terningen viser
Du slår igen og rykker det antal øjne terningen viser
Du slår igen og rykker det antal øjne terningen viser
Du er kommet tidligt til OrkeUunga og har fået den fede teltplads med søudsigt
og morgensol. Ryk straks 3 felter frem og slå igen.

2. tur til slut.
Man slår en terning og rykker det antal øjne, terningen viser. Hvis man lander på en bøje,
kigger man på feltets nummer og gør som noteret på spillepladen. Man behøver ikke lande
præcist på mål for at blive færdig (det er jo ikke Ludo det her). Der må gerne stå mere end en
brik på et felt. Man kan ikke slå hinanden hjem - man kommer gerne hinanden ved, når man er
på Hjelmsjo.
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Klassisk damecykel' 3 gear' Godkendt lås' Fås i matsort, isblå, beige, pink eller rød

2995,-

Christens Brevkasse
Har du brug for en ven at betro dig til? Føler du angst? Du kan altid frit skrive til Christens
Brevkasse. Her er altid hjælp og gode råd at hente.

Kære Chrislen
Jeg skriver til din brevkasse, fordi jeg har en veninde, der har el problem. Hun er medlem af
DSR og blev for flere år siden døbt ved årets kanindiib. Det viser sig, al hun er allergisk over
for remoulade og hun har siden lidt af voldsom eksem over del mesle af·kroppen. Nu vil jeg
gerne høre, om hun kan søge erstatning for de lidelser, hun har gennemgået? Endvidere vil
Jeg høre, om del må~ke kunne arrangeres sådan, al allergikere har en lægeerklæring med III
kanindåb fremover, så man kan undgå de alfergijremkaldende fødevarer?
Med venlig hilsen
Aslrid
Kære Astrid
Jeg forstår din venindes problem. Vi har haft en deJ henvendelser angående kanindåb. Først vil
jeg sige, at vi har besluttet, at kanindåben fra i år vil have en anden form, hvorved
indsmøringsritualet bortfalder. Dermed forventer vi, at forekomsten af den omtalte remouladeeksem (på latin: Exantemis Remoladus Major) vil falde drastisk fremover. Vi er i øjeblikket
ved at undersøge, om det er muligt at ændre dåben med tilbagevirkende kraft. Såfremt det ikke
er muligt, kan din veninde søge erstatning hos Foreningen For Ufrivillige Dåbsofre af 1923.
Med venlig hilsen
Christen

Kære Kaninforvalter.
Vi har ladet os forlælle, al DSR's kaniner ikke længere vil være smurl ind i diverse damke
fødevarer i forbindelse med diiben i augusl. Delle ser vi frem Iii med spænding, da del er en
klar nyskabelse i diibskonceptet. Må vi tillade os at foreslå, al kaninerne smøres ind;
Jomjruolivenolie, da de dervedfar en smuk glans og glider så yndefuldt gennem vandel, når
de endelig bliver døbt i øresunds vand
K. Neptun & H. G. Ægir

Kære K. Neptun og H.G Ægir,
Tak for jeres brev. Nu vil jeg ikke forråde for meget om kanindåben, men jeg tror ikke, at vi
vil anvende jomfruolivenolie i år. Efter at DSR er blevet medlem af L.B.S.O. (Ligaen til
Beskyttelse af Sagesløse Oliven) kan anvendelse af jomfruolivenolie ikke længere komme på
tale. Det er simpelthen slut!
Hils P. O. Seidon og sig, at han skylder mig en vandkringie chockoladekrokant. Han kan godt
hoste opl NU'
Mvh.
Christen
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Kære Christen
Efter igennem længere tid at have mudtagel mails fra jeres klub har jeg følgende spørgsmål.
Jeg har hort, al l år har lænkl jer at ændre kanindåben, så der kommer Iii al foregå en masse
nye ling, bl. a. nugel med en konkurrence. Er del muligl al ja lov al dellage? JeX er ikke
medlem, men jeg arbejder sammen med en, der kommer megel nede i jeres klub.
Med venI/x hilsen
Harald
Kære Harald
Det er rigtigt, at kanindåben i år bliver anderledes end den plejer. Hvad det kommer til at gå
ud på, kan jeg dog ikke røbe. Da vi forventer stor opbakning til arrangementet, er der desværre
kun plads ti I udvalgte medlemmer af DSR., primært kaniner. [ øvrigt kan jeg meddele, at vi har
stoppet optaget af nye kaniner, så du må vente til næste år. Tak for din interesse.
Mvh
Christen

Kære Chris len
Jeg blev dobl i 1976. I dåben indgik slore mængder havregrød, som jeg siden her haft besvær
med aljå ud afmit hår. Jeg ved, al klubben har en induslrisløvsuger. Kanjegfå lov al låne
den, såjeX kanja løsI mil problem?
Knuzzer
Skorpionen
Kære Skorpion,
Jeg synes, al det er lidt slapt at gemme sig bag et alias. Klubbens industristøvsuger er desværre
ikke til udlån, så mit bedste råd er, at du lader dig kronrage. Til gengæld kan jeg glæde dig
med, at der til kanindåb 2003 ikke vil blive brugt havregryn, chokopops eller andre
morgenmadsprodukter.
Med venlig hilsen
Christen

Hej Christen
Kan man slippe jor kanindåb, hvis man har en tyk hals? Jeg er bekymret for al kumme i
gabestok.
Den bekymrede
Kære bekymrede
Nu skal du ikke piske en sterrUling op! Gabestokken blev afskaffet med Straffelovsreformen af
1878. Hvis det ikke er godt nok, må du slanke din hals lidt.
Mvh. Christen
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Flensborgturen den 28. maj - l. juni 2003
En del af
teamet bag
årets
Flensborg
-tur i Kr.
Himmel{artsferien

Turøl efter
l. etape
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-

Vejret var godt
Maden var go '
Humørel var højt

i

på årels Flensborglur'
Mad skal der III og
vejre I lagde op Iii ---.
en super gnllaften

•
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Roningen viste flaget ved Miljøfestivalen
Også i år gjorde københavnske roklubber reklame for roningen i forbindelse med Københavns
Kommunes Miljøfestival d. 24-25. maj.
Under ledelse af DSR's Berit Haahr Hansen og Karen Lauberg blev tre inriggere søsat i
Peblingesøen kl. ca. 13 søndag d. 25., hvorefter en rokonkurrence for tre ho.ld gik i gang:
kaproning frem og tilbage i søen, skodning og roning uden ror m.v.
De ~re hold fra DSR bestod af: Hold I. Karen, Heidi, Heike, Martin og Ann;
hold 2. Christian, Jakob, Marie, Søren og Vibeke; og hold 3. Sara, Agnete, Thomas, Malene
og Helle
Det gode vejr lokkede mange mennesker til Miljøfestivalen ved søbredderne, så roningen fik
god opmærksomhed, også fra roere fra roklubberne - og muligheden for at fa en ballon trak
ikke mindst den yngste del af publikum til "Rocenteret".
KI. 15 afsluttede Miljøborgmester Winnie Berndtson årets ro-event med en lille tale, hvorefter
hun overrakte Miljøsøprisen i form af en hoved- og armløs havfrue til det vindende hold 2.

Lars Bundesen

Miljøborgmester Winnie Berndtson overrakte Miljøsøprisen 2003 til det vindende hold:
Vibeke, Jakob, Marie, Christian og Søren. Foto: Steen Knudsen
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Kun plads til få - fortsat meget skæv tvdækning af idræt
Danmarks Idrætsforbund har igen i år fået foretaget en undersøgelse af sendetiden til sport vist
på de danske tv-stationer. Undersøgelsen viser, at 90 % afDRI 's og 83 % afTY2's
sportssendetid sidste år blev brugt på blot f tre idrætsgrene.
DlF's blad "Idræt" offentliggør i aprilnurnrneret resultatet af årets undersøgelse af
sportsdækningen på public service-stationerne DR! og TY2. Igen i år er resultaterne
nedslående for dem, der ønsker at se en bred dækning af idræt: På DR l blev i 2002 90 % af
sportssendetiden brugt på fire idrætsgrene: fodbold (40 %), håndbold (32 %), motorsport (15
%) og cykling (3 %).
På TY 2 er alsidigheden en smule større, idet "kun" 83 % af sportssendefladen blev anvendt til
de fire mest viste idrætsgrene: fodbold, håndbold, cykling og tennis.
Nyhedsdækningen på DR I er næsten lige så
skæv som stationens transmissionsdækning: 2/3
af sendetiden i DR I ' s sportsnyheder blev i 2002
brugt på indslag om fodbold , håndbold eller
cykling. På TY2 er billedet næsten det samme:
Fodbold, håndbold og cykling tager 2/3 af
ny hedssendetiden.
Til illustration af skævhederne oplyser "Idræt", at
DR I og TY2 i de seneste fem år kun har vist fem
minutter tilsammen om bueskydning, mens
håndbold til gengæld har fået ca. 821 timer på
skærmen.
Hvor meget roning, der er blevet vist, er ikke oplyst i artiklen, men det er nok ca. på niveau
med bueskydning (når der ses bort fra OL, der ikke indgår i undersøgelsen).
I en kommentar oplyser kulturminister Brian Mikkelsen, at DR's og TY2's forpligtelse til at
være alsidige naturligvis gælder alle områder, men at det er DR's og TY 2's direktører, der har
det daglige programansvar. Han kan således ikke blande sig i programlægningen, men tilføjer,
at "jeg mener personligt, at DR og TY2 bør være bedre til at sikre alsidigheden i formidlingen
af idræt på tv-skærmen ."
Så må man håbe, at tv-stationerne forstår dette vink, men med erfaringerne fra de tidligere års
undersøgelser in mente skal man desværre nok ikke gøre sig de store forhåbninger.
Yi må nok fortsat kigge stort set forgæves efter fx roning på DR og TY 2, mens en så
dopingbelastet idrætsgren som cykelsport får sendetid i timevis.

Lars Bundesen
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Skt. Hans i roklubben

Rigtig mange havde i år valgt at holde Skt. Hans i DSR, så motionsudvalget og Heidi havde
travlt med at få hele arrangementet stablet på benene på denne hverdagsaften. Nogle roede
først, hvorefter der var lagt op til grill og bål. Men ak og ve de nyindkøbte kuglegrill's fra
Dyne Larsen var alle gået i stykker (han bl ir' helt sikkert ikke en af DSRs
Favoritleverandører ... ), og i stedet for at fylde den store gamle grill med kul, så var der
opstillet engangsgri II' s.
Det tog meget lang tid at få mad denne aften, og da sulten meldte sig hos alle, spiste de fleste
sig mætte i tilbehør, hvilket bevirkede at nogle ikke fik tilbehør til kødet (ØV!).
Det er selvfølgelig, hvad der kan ske!
Midt i kaffen udbrød et voldsomt regn- og tordenvejr, men "kvikke" DSR'ere dækkede hurtigt
vores bål over (i modsætning til KVIK!), så vi senere, udstyret med paraplyer, kunne synge de
Ilot kopierede sange rundt om bålet.
Tak for et ellers godt arrangement.
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Marianne Bentzen, redaktør

DSR godt placeret i langdistancekaproning
DSR's damer på delt førsteplads efter 2. runde

r årets konkurrence i langdistancekaproning er nu afviklet to runder, og DSR's hold er pænt
med, som det kan ses nedenstående oversigt. Et damehold ligger således på en delt førsteplads
med et hold fra Kvik, så der bliver garanteret hård kamp mellem disse to hold i de tre
resterende runder. DSR 's andet damehold ligger også placeret til at kunne være med i kampen
om topplaceringer, det samme gælder DSR's første herrehold.
Placering:
1 (19 points)

Senior Dame-klassen:
(i alt 6 delta~ende hold i denne klasse)
Kvik

l (19 points)

DSR 1 (Birgitte Herløv, Birgitte østergaard, Helle Hansen)

3 (15 points)

DSR 2 (Marianne Juhler, Agnethe Christensen, Mette
Rahbæk)
Senior Herre-klassen:

I (20 points)

Kvik 1

2 (16 points)

7 (6 points)

DSR l (Jan Didrichsen, Michael Quist, Klaus Henningsen,
Rasmus F. Petersen)
DSR 3 (Jakob Alnor, Hans G. Olsen, Dirch Didrichsen,
Christian Larsen)
DSR 2 (Dan Hansen, Rasmus F. Petersen, Christian Larsen)

9 (5 points)

DSR 4 (Dan Hansen, Hans G. Olsen, Sven Pedersen)

_ ..
5 (9 pomts)

r

r

I mix-klassen, hvor der ikke gives placeringer og points samlet, men kun i de enkelte løb.
ligger DSR's hold placeret således:
Arhusbugtens Røde Rose:
DSR U-96 (Marie Otto, Lotte Reinert, Peter Ogstrup,
Klaus Svendsen, Tomas Ravn)
DSR Megamix (Henrik Andersen, Michael Møller og
Peter Fogh)
Alssunds Røde Løver:

3.-plads

DSR Das Boot (Tomas Ravn, Thomas Christensen,
Lotte Reinert, Morten Jensen, Marie Otto)
DSR Megamix (Henrik Andersen, Michael Møller og
Peter Fogh)
DSRJVejle (Susanne Mikkelsen, Birgitte Simonsen,
Tine F. Jørgensen)

3.-plads

5.-plads

4.-plads
5.-plads
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DSR FA VORITLEVERANDØRER
En række erhvervsdrivende har valgt at gøre brug af DSR Bladet for at nå ud til
klubbens medlemsskare. Disse erhvervsdrivende finder du nemt på denne oversigt
kaldet favoritleverandører. De støtter klubben i lorm af annoncering i bladet. V,
opfordrer dig som medlem af DSR til at støtte dem ved al gøre brug af deres tilbud'
Alfa Eklund Rengøring og Vinduespolering
Tlf. 7020 ana www.alfa-eklund:dkheltmaifa-eidiJrld.dk
Car1sberQ. Vesterfælledvei 100, Kbh V.

Tlf, 3327 3327 www.carlsberg.dk.
Danske Bank, Strandveien 8, Kbh ø.

T1f: 3916 0630 www danskebank.dk
Friang's Optik, Østerbrogade 111, Kbh ø.
Tlf. 3929 1126
Geobyg, Willemoesgade 43, Kbh ø.

Tlf. 35422616
Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 401. Iv.
Tlf. 35~5 38!!O. www.handelsbanken.dkostertlro@handelsbanken.dk
Lindblad WS, NdL Frihavnsgade 36, Kbh ø.
Tit. 3526

1366

WflW)litdblad-vvs.dk lindblad vvs4!ladr.dk

Ole Mathiesen Ure, Østergade 8. Kbh K.

lit. 3314 1208

www.olemathlesen.dkefnai1«Rolernathlesen.dk •

UNIQUE Møbler, Østerbrogade 115A, Kbh. ø.

nt.39298118 www.una.dkmoeblert!llung .dk
Øbro Træ, Randersgade 23-27, Kbh, ø
Tit. 3542 1657
Øbro Cykler, Arhusgade 21, Kbh. ø.
TIt. 35384084

Gør

DSR FA VOR/Tleverandører til dine favoritleverandøreri

MaterIaleaflevering:
bladet@dsr-online.dk
Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København

Att .. Redaktionen.

ø

Kontakt vedr. annoncering: PoulDanstrup Andersen
Tlf. 33339378

annonceling@dsr·online.dk
Birgitte Reddik
TIf. 3296 8994
roddik@holmail.com
Carslen Lynge
Tlf. 3535 3756
carsten.lynge@image.dk

pooldanstrup_1999@yahoo.c.om

Steen Knudsen
T~.

3819 8931

Steen knudsen@ailrdk

Soren Brogård
Ttf. 3535 1472
soeren. brogaar dl;get2net. dk

I

I
I

O-løb på Sjælland juli 2003
- Ingen annoncerede løb i juli måned
Yderligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Terminsliste'. Se også
under 'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet.
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

ø

Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax : 392963 22
MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 1858 Il

Formand:
Paul Bruniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
tf 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
tf 39274882
e-mail: sekretaer@dsronline.dk

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

Instruktionsroehef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
tf38109562
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

MotioDsroehef:
Peter R. B. Hatlo
Philip De Langes Alle 7a,
2. th, 1435 København K
tf 325951 00
e-mail: motion@dsronline.dk

Lsngtursrocbef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 51
2840 Holte
tf 45 46 1343
e-mail : langtur@dsr-online.dk

Kajakrochef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B,S. tv.
2100 København ø
tf 35 344463
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, J. th.
2200 København N
tf 35 83 9839
e-mail: mplus@dsronline.dk

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

Køkken- og udlejningschef:
Benedicte Brohm
e-mail: koekken@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
tf 3677 IO 09
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

IT-cbef:
Michael H. Qvist
Vognmandsmarken 12, Uh
2100 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

Kontingenlkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

Orienteringssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
tf 45 885886

Kasserer:
Michael Remod
Skarøgade 5, 2th.
2100 København ø
tf 39206838

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
tf 45 85 86 05

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
tf 396803 19
e-mail: h·u@ssi.dk
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Så afslappende kan det også være, når man er på langtur. Michael Dietrich under årets
Flensborgtur. Foto: Marianne Bentzen
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Materiale til bladet

kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk

Redaktionen:
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32840464, og Henrik Pedersen
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. 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 ogfødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadlines
Oktobernummer:

Onsdag den IO. september

Novembernummer:

Mandag den 13. oktober

Decembernummer:

Mandag den IO. november

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk.
Oplag:

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

l. 250 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingent dog er 570 kr.
UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren:
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåned (1/1, 114, 1/7 og l/IO). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af
kl ubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen.
OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til Y, - I års
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren.

'forsidefoto: Med udsigt til Bagsværd ...

Foto: Mette Bached
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Leder
Ja, det er vist ikke til at komme uden om, at endnu en sommer med super rovejr er ved at være
ovre. Utallige langture er gennemført med succes, heriblandt årets tur til Hjelmsjo, og når
bladet udkommer har alle nye kaniner fået roret. Det er dog ikke sikkert, at alle kaniner også
er blevet døbt, så mon ikke der sidder nogle derude med lange ører! Ikke desto mindre bliver
det spændend~c(i næste nummer) at læse om, hvordan den nye form for dåb forløb?
Du undrer dig sikkert over, hvorfor dette nummer afbladet er så forsinket, og det er der
mange gode grunde til. Den primære er dog, at redaktionsgruppen for en tid har bestået af
ganske få medlemmer, hvilket har gjort det frivillige arbejde ganske voldsomt. Det bliver der
nu ændret på i form af flere nye kræfter til bladet, men meget mere om dette i næste nummer'
Dernæst er vi i disse "virus-tider" ikke gået ram forbi, når det gælder vores computer. Jeg vil
derfor opfodre alle, som anvender computeren i bestyrelses lokalet, til at være ganske
påpasselige med, hvad I åbner/modtager over mailen. Den, som har lukket "den ubudne gæst"
ind, har lige nu kostet både vores IT-chef, Michael Qvist og undertegnede en hel del ekstra
arbejde i klubben - og det er ikke ok. Brug den fælles computer med omtanke!
I dette nummer af bladet, vil jeg gerne slå et slag for, at selvom mørket sænker sig udenfor, så
er det kun startskuddet til en masse indendørs aktiviteter i klubben (se side 9- I I). Samtidig
afholder klubben i år en infoaften den 23. september kl. 20.00 under titlen : "Hvad sker der i
klubben, når .IJWT.ket sænker sig?", hvor du kan få informationer om vinterens aktiviteterså husk at sætte kryds i kalenderen!
Fortsat god vind.

Marianne Bentzen (redaktør)

OUeren var på vandet op tilflere gange på årets Hjelmsj6 tur (Foto: Marianne Bentzen)

Aktivitetskalender 2003
Datoer

Begivenheder

Q

O1. september

Svanemøllematch

Q

14. september

Mosede Strand

Q

23. september

Infoaften om vinteraktiviteter i klubben

Q

24. september

Klubmesterskaber kJ. 17 .30

Q

26. september

Måneskinstur og langtursfredagsbar

Q

05. oktober

Løvfaldstur

Q

ll. oktober

Oktoberfest

Q

26. oktober

Standerstrygning kJ. 12.00

Q

14-16. november

Stronhult-retro

Q

21 . november

Generalforsamling

Nyt fra bestyrelsen
Q

Hvad sker der i klubben, når mørket sænker sig?
Som et nyt tiltag vil der i år blive afuoldt en informationsaften om klubbens
vinteraktiviteter den 23. september kl. 20.00. Kom og hør, hvad DU kan bruge
klubben til om vinteren!

Q

Der kigges på forskellige løsningsmodeller for rampen til vores både.

Mosede Strand TurIRetur
Hvornår: søndag, d. 14. september 2003
Mødetid og sted: kl. 07.00 ved DSRs bådeplads
Forventet hjemkomst: ca. kl. 17.00.
Krav til roerne: da turen er på ca. 65 km forventes det,
at alle turdeltagere har prøvet at ro en tur
på mindst 30 km i indeværende sæson.
Medbring: ud over rotøj og roudstyr
skal man medbringe egen frokost
plus rigeligt med vand, saft, slik, frugt, m.v.
Tilmelding sker på opslag i Slyngelstuen.
Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag, d. 11. september.
Arrangeres af: MOlionsudvalgel

Kom og forsvar eller erobr en klubmestertitel!
Onsdag d. 24. september kl. 17.30
Du kan deltage i følgende kategorier, og der ros i nedenstående rækkefølge:
Løb I: Herre 2 åres inrigger
Løb 2: Dame 4 åres inrigger
Løb 3: Herre singlesculler

~::l~~~:~E,~:t"
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Løb 7: Herre toer kajak
-"
_
-~
~
Løb 8: Dame 2 åres inrigger
Løb 9: Dame ener kajak
Løb IO : Dame singlesculler
Løb II: Mix toer kajak
Løb 12: Lodtrækningsløb (4 åres inrigger), hvor alle - uanset køn og træningstilstand - kan
være med, så det er bare med at komme og melde sig til.

Tilmelding til de almindelige løb foregår sådan, at man finder sig et hold og skriver sig på den
seddel, der hænger i slyngelstuen på motion + opslagstavlen (senest mandag d. 22.9). Derefter
møder man op til kaproningen d. 24.9, hvor der vil blive trukket lod om hvilken båd, man ror
I.

Løb, hvori der kun er et deltagende hold udgår, og der kåres ingen mester. Vel mødt!

Klubmeslerskabsarrangørudvalget.
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Måneskinstur kl. 19 og Langtursfredagsbar
kl. 22 - Fredag den 26 september
Nu er det igen tid til måneskinstur: Fredag den 26 september.
Efter måneskinsturen er der langtursfredagsbar, hvor vi kan mi ndes sommerens langture,
snakke om næste års muligheder for langture eller nyde aftenen i DSR (ved bålet, hvis vejret
tillader det)

Måneskinstur: Kom og deltag i årets sidste måneskinstur, fredag den 26 . september
Vi mødes omklædte på bådpladsen kl. 19.00, hvorefter der sættes bådhold. Er du kanin. skaJ
du på forhånd have aftale med en instruktør. Derefter går turen til Københavns kanal er,
nærmere bestemt Gammel Strand, hvor de medbragte godter indtages. I lygternes og månens
skær vil turen derefter gå tilbage til klubben, hvor der vil være fredags bar.
Tilmelding sker på opslagstavlen.

Langtursfredagsbar: Vel hjemme igen er der sikkert allerede fuld gang i
langtursfredagsbaren, og de gæve langtursroere venter med bålet tændt; en velfortjent
" tur-øl"/et glas vin. pølser, brød og snobrød, der ristes over bålet.
Langtursfredags baren starter k!. 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 /vin, pølser og brød købes i baren senest torsdag
den 25. september og koster 30 kr. Vel mødt

Motions- og Langtursudvalget

Nu falmer skoven trindt om land ...
Så er sommeren gået på hæld, og rosæsonen lakker mod enden for i år. Så vil du med på en
sidste tur, har du chancen søndag d. 5. oktober, hvor der er løvfaldstur. Vi sætter kurs mod
Esrum Sø, hvor vi mødes i Fredensborg Roklub Sørupvej 6, Sørup
3480 Fredensborg, k!. 13 for at sætte hold.
Herefter begiver vi os søen rundt og kigger på efterårsfarverne. Vi holder stop undervejs, så
medbring forsyninger.
Opslag med tilmeldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så hold øje med
opslagstavlen. Det vil også være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift.
Tilmelding er bindende, da antallet af pladser er begrænset.
Vel mødt

Motionsudvalget
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DSR præsenterer:
Årets brag af en

ObørtsS
ø
Hold øje med opslagene i klubben,
så du ikke går glip af:
Lækker mad
Barmfagre madamn1er
Bartendere i sjove bukser
ø l i lange baner
Heftig dansemusik
og som altid: fest og ballade
Vi ses!
Arrangørerne

Stronhult - Retro, 14.-16. november 2003
Langt ude mod øst i det gamle Skåneland Jigger en spredt bebyggelse med navnet Stronhult.
I efterhånden mange år har DSR indtaget den gamle skole en weekend i november. I
begyndelsen var det en træ ni ngsw eekend, men det har efterhånden udviklet sig til en
hyggeweekend. V i vil trække lidt i den anden retning igen og arrangere en hyggelig
træningsweekend.
Den store aktivitet om lørdagen er orienteringsløb i et noget vildere terræn, end vi er vant til
hjemmefra. Orienteringsløbet plejer at ligge sidst på dagen, men da det kan være vanskeli gt at
gennemføre i halvmørke, bliver det rykket frem til tidligere på dagen.
Alle de gamle aktiviteter bibeholdes, men 'Gå og gæt' kunne meget vel blive til 'Løb og gæt' .
Arets sightseeing kunne meget vel blive med løbeskoene på. Morgengymnastikken kunne
blive genindført. Det er jer, deltagerne, der står for den endelige planlægning og udførelse af
de enkelte aktiviteter, så meget - noget - er op til jer.
Et udvalgt hold vil i løbet af lørdagen frembringe en udsøgt middag under Michael Remods
kyndige vejledning. Alle kommer til at deltage i madlavning, opvask. borddækning og
afrydning i løbet af weekenden. Hver enkelt deltager skal medbringe brød, kage eller
aftensmad til fredag aften.
Vi kører i egne biler, og turen kommer til at koste knap 400 kr. inklusive transport og
forplejning. Dette og de øvrige praktiske foranstaltninger i forbindelse med turens afvikling
vil blive gennemgået på informationsmødet, der afholdes tirsdag d. 28. oktober kI. 20.
Tilmeldingslisten kommer på opslagstavlen i Slyngelstuen i begyndelsen af oktober.

GynlIlastik i DSR
NU er tiden ved at være inde hvor vinterens aktiviteter starter.
Gymnastikken starter løbende i løbet af september måned, og i oktober vil alle holdene være i
fuld gang.
Hold øje med opslagstavlen + hjemmesiden for her vil være en liste med datoerne og tiderne
for de forskellige hold.
HUSK - når du deltager i gymnastik, skal du skrive dig ind i computeren . Vi bliver nemlig
nødt til at lukke de hold, som ikke har nok deltagere.
Vel mødt i salen!
Gymnaslikudvalget

Motionsudvalget proudly presents:
Velkommen til de salsainteresserede i vintersæsonen 2003.
Salsa er for mig først og fremmest sjov kombineret med motion og
koordination, i min undervisning er der plads til improvisation, flirt og
grin. Salsa er som I sikket ved en pardans - manden fører, og kvinden
lader sig føre.
Stilen bliver blandet: I vil få en god rytmesikker base, mange trin, en del
drejninger og kombinationer samt snuse til forskellige dips.
Ser frem til nogle fornøjelige timer - Barbara

Barbara VVassard
Barbara har danset salsa siden 1986, hvor hun boede
et år i Colombia. Hendes stil er en fusion af diverse
salsastilarter - hovedsageligt colombiansk,
puertoricansk og cubansk krydret med lidt New York
og L.A. Style.
Både som performer og underviser har Barbara, siden
det blev grundlagt, været en aktiv del af det
Københavnske salsamiljø. Hendes specialer er;
ladymoves, dips og Salsa Survival Crash Courses for
salsafanter. Hun har lavet shows over det meste af
Danmark samt med Salsa Loca i Tivoli.
Vandt Københavnsmesterskabet i Salsa 2001 sammen
med Jon Dannerfjord, deltog samme år i
Danmarksmesterskaberne i Salsa og i de Nordiske
Salsa Mesterskaber. Henter løbende ny inspiration i
udlandet; Colombia, Puerto Rico, Argentina, Mexico og
ved de årlige European Salsa Festivals i Holland.

IO

Salsa

i DSR: begynderhold

Start:

Onsdag d. 8. oktober 2003

Tid :

Onsdage kl. 20.15 - 21.45 (foreløbig IO gange)

Pris:

250-300 kr. pr. person

Se:

Opslag + tilmelding i slyngelstuen (primo sept.)

Tango (argentinsk)

i DSR: begynder og øvede hold

Start:

Mandag 6. oktober 2003

Tid :

Begyndere: Mandage kl. 18.00 - 19 ~ 30 (foreløbig IO gange)
Øvede:
Mandage kl. 19.45 - 21 .15 (foreløbig IO gange)

Pris:

250-300 kr. pr. person

Se:

Opslag + tilmelding i slyngelstuen (primo sept.)

Tango undervisningen er som sidste år i sikre hænder hos (elegant'ineren) tangolærer Henrik
Uldall: "Vi forsøger at skabe det nødvendige tekniske fundament, samtidig med at vi forsøger
at inspirere danserne til selv at udforske tangoens uendeligt skønne og mangfoldige univers" .
Undervisningen fokuserer på: kropsholdningl-bevidsthed, balance, vægtoverføring, pivotering,
musik, rytmik, dynamik, intensitet, tilstedeværelse og kommunikation .

Motionsudvalget

.')
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Mindeord over Gorm Jensen

Billedet er taget ved DM i 1996, hvor Gorm Jensenfejrede 50 års jubilæum som
bådlransporlør (f010: Mette Bacher)
D. 20. juli døde Gorm Jensen, 77 år. Gorm blev roer under 2. verdenskrig og var i mange år og
frem til sin død medlem af DSR. Gonn roede faktisk ikke så meget, men han gjorde gennem
hele sit voksne liv en meget stor og engageret indsats for dansk roning og for DSR. Gorm
transporterede nemlig lige siden OL i London i 1948 robåde til utallige mesterskaber i
udlandet og til danske regattaer, og han førte også følgebåde ved samme. "Den grønne
Trailer" er legendarisk, og mange DSR-roere kendte Gorm fra bl.a. den årlige transport af
både til og fra Hjelmsjo. Gorm arbejdede altid samvittighedsfulgt og med blik for detaljen.
Med sin store erfaring viste Gorm, hvordan både bedst fastgøres til en trailer, og Gorm havde
altid orden i sine sager. Mere rodede roere fik venligt, men bestemt, læst og påskrevet.
Gorms interesse var ikke kun den rene transport, men også hvilket transportmiddel, der blev
anvendt. Amerikanske V -8-motorer var hans lidenskab, og "Den grønne Trailer" blev trukket
af en amerikansk V-8'er, hvad enten den var monteret i en Range Rover eller i en Chevrolet
pick-up.
Gorm er ikke mere, men bådtransporterne fortsætter. Som mange medlemmer vil vide, er
Gorms datter, Mette Bacher, både medlem afDSR og en flittig bådtransportør. Mette har
allerede i flere år siddet bag rattet, når "Den grønne Trailer" skulle ud på landevejene. Et
ordsprog siger, at æblet ikke falder langt fra stammen, og Mette gør i det daglige som
journalist en stor indsats for dansk roning og for DSR. Det kan I forvisse jer om ved al tune
ind på Eurosport, næste gang, der er reportage fra international roning, hvor Mette optræder
som en kompetent kommentator.

Paul Briiniche-O/sen
formand
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Dragebådsregatta i Silkeborg
Et af DSR's "gamle" medlemmer, tidligere materielforvalter Christian S. Pedersen, som en del
i klubben nok endnu husker, har de seneste år slået sine folder i Silkeborg, hvor han er
medlem af både ro- og kajakklubben.
Lørdag d. 16. aug. deltog han dels som stynnand, dels som roer i dagens dragebådsregatta,
hvor et stort antal finnahold dystede mod hinanden i disse både. Holdet, hvor Christian deltog
som roer, opnåede en flot 2.-plads i fim-klassen.
Christian S. Pedersen har ikke mistet forbindelsen til sin gamle klub og kigger ind imellem
forbi Strandvænget, når han er i Københavnsområdet.

Af Lars Bundesen

Chris/ian Pedersen (længst/il venstre) ses her som dragebådsstyrmand. l baggrunden den
kend/e hjuldamper "Hjejlen ", som i ca. 140 år har sejlet gæster til Himmelbjerget fra
Silkeborg. (Foto: Lars Bundesen)

Uforpligtende Tilbud:
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
www .alfa-eklund.dk·Telf. 70206776
E-mail: ./lel@alfa-eklund .dk • Fax. 70204413
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De styrer kaproningsafdelingen
DSRs kaproningsudvalg består af en styregruppe på tre personer: Kaproningschef: Rune
Gartner, Materielchef: Anders Møller og Informationschef: Mette Bacher.
Derudover findes trænergruppen med: Morten Tibian, Jeppe Kollat, Karen Jensen & Mathilde
Kellermann.
Senest er to nye ungdomstrænere kommet til: Solveig Hansen og Christine Windfeldt
Rasmussen, der begge er tidligere kaproere, men er stoppet mens de endnu var senior B-roere.
Solveig Hansen vil forsøge at få en juniorafdeling op at stå, et projekt, som DSRs bestyrelse
bakker op om, og Christine Windfeldt hjælper til med at få ungdomsroere i gang med at dyrke
kaproning på Bagsværd Sø.

Stopper karrieren
Vi må se i øjnene, at når OL i Athen er overstået til næste år, så stopper flere af DSRs
allerbedste elitekaproere, og derfor er det på tide at køre nye roere i stilling, så DSR altid har
roere, der kan komme på landsholdet med henblik på VM og OL.
Foreløbig har DSR mange roere på seniorlandsholdet, der er til start i Milano i slutningen af
august.
Selvom dansk roning strøg helt til tops med l guld, l sølv - og l bronzemedalje ved sidste års
VM, er der ingen tvivl om, at det bliver svært at nå op på lige så fine resultater i år.
I et for-O L-år er det altid svært, for alle de bedste toproere er af huse for at komme i VMfinalen, der samtidig giver adgang til OL.
Der bliver noget at se til for de danske eliteroere i år, men DSRs deltagere har vist fine
resultater i de tre World Cups, der har været afviklet gennem sæsonen.
Med ved VM er:
Kirsten Kirk Jepsen i letvægt singlesculler. Kirsten vandt sølv i 2. World Cup i Miinchen og er
reserve tilletvægts dobbeltsculleren, der er OL-bådtype.
Christina Rindom i dobbeltfirer. Båden log VM-sølv i fjor, men det var uden en skadet
Rindom.
Martin Nielsen i letvægts singlesculler. Bedste resultat i år er to 5. Pladser i World Cup.
Martin er reserve tilletvægts dobbeltsculleren, der er OL-bådtype.
Mads Rasmussen i letvægts dobbeltsculler. Sammen med makkeren: Rasmus Quist fra
Fredensborg vandt Mads VM-bronze i fjor. Og det er l. gang i 18 år, at et dansk mandskab
klarede det så flot ved VM. l år er det blevet til 2 gang bronze i World Cup - og de to roere
blev kåret som Årets Fund af Politiken i fjor.
Thomas Ebert & Eskild Ebbesen, letvægts firer uden styrmand - også kaldet: GULD-fireren.
Det bliver spændende, om mandskabet kan leve op til det navn ved VM. Det blev til guld i fjor
og Ebert har dermed fire guldmedaljer bag sig i fireren, mens Eskild har fem af slagsen samt
en OL-guldmedalje og en OL-sølv. Det bliver svært i år, men hvorfor ikke stryge helt til tops
igen?
Bjarne Kallesøe, Anders Bertelsen, Morten Skov Hansen & Niels Jørgen Gommesen er alle
med på letvægts otteren, der ikke er olympisk bådtype, men tidligere var "fødebåd" til
guldfireren. Danmark blev nummer 4 i fjor, og det må gerne forbedres i år.
Jacob Amstrup Møller er reserve lil otteren.
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Anders Moustgaard, Gunnar Levring & Ulrik Raltkjær ror tung otter. Denne båd blev udtaget
i elvte time, og man vil gøre alt for, at mandskabet bliver så stærkt, at otteren kvalificerer sig
tilOL.
I Luzern, hvor roerne testede en flunkende ny båd, blev mandskabet nummer syv. Også Mads
Bisgaard Andersen & Leo Horsted var inde i gruppen, men blev siet fra og fandt ikke nåde for
trænernes øjne ...
Tretten roere plus en reserve er status, når det drejer sig om DSRs landsholdsroere. Rekorden
er på 17 VM-deltagere fra 1995 - men dengang kunne man også komme med på en Budtagelse, og det bruger man ikke mere.

Nye både til kaproerne
Mange roere slider på materiellet, og derfor har DSRs kaproningsafdeling brugt sæsonen på at
skaffe nye både hjem.
Pengene er fremskaffet via salg af gammelt materiel, men også fordi man har vist stor velvilje
fra Rees Legat og DSRs bestyrelse.
Dermed har klubben kunnet investere i en ny singlesculler til Martin Nielsen og to næsten nye
dobbeltscullere, som kan laves om, så de også kan benyttes som toer uden. Det er også blevet
til en flunkende ny otter af mærket: Filippi, som ventes hjem umiddelbart inden
Danmarksmesterskaberne på Sorø Sø den 20. September. DSRs kaproere har dermed alle
muligheder for at komme tilbage på tronen og vinde DM i otter, som klubben gjorde i en
årrække midt i halvfemserne.
Ud over de nævnte regattaer, er der flere tilbage, hvor DSR er stærkt repræsenteret:
September
6.
Langdistancekaproning, DM-finale i Nakskov
Danmarksmesterskaber på Sorø Sø
20.
27.
3. Afd. Otter Grand Prix på Brabrand Sø
Oktober
Efterårskaproning på Bagsværd Sø
4.
Af Melie Bacher

plads, når DM-finalen afoikles i Nakskov d 6. september.
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Handelsbanken Midtbank
Er du ligl'

s~l

kdtisk o\'(,l'fOl" din bankfOl"bind('ls(' som
dit SpOI"tsudstyl''?

I Handelsbanken Midtbank yder vi kun individuel rådgivning med respekt for den enkeltes
behov - også løbendel Vi tror på, at det giver langsigtede relationer.
Som medlem af Danske Studenters Roklub har du mulighed for at opna attraktive vilkår på
dine bankfolTetninger - eksempelvis kan vi for tiden (pr. 15.05 .03) tilbyde belåning af
andelsbolig til 5.70% p.ll, VID'.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder
Handelsbanken Midtbank
Øslerfælled Torv 40, Uv.
2100 København ø
Tlf.nf. 3525 3800 Fax lir. 3525 380 I
oslerbro@handelsbanken.dk
www.handelsbanken.dk/ost erbr o

FrJ kr. 36,- fJ r. IllJr

o

udbetal ing
gebyr
renter"

KØBENHAVN
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Hjelmsjo 2003
er nu overstået. I år var vi i høj grad begunstiget af godt vejr, der var meget lidt vind, så vi
kunne ro på hele banen hver dag, og solen skinnede i mange timer uden, at det blev ulideligt
varmt. Der var vist kun to dage med regnvejr, hvor nogle blev meget våde.
Tilslutningen var som tidligere stor, i alt deltog 84 medlemmer inklusiv Adam på 3 år, og der
var 345 overnatninger.
Formålet med Hjelmsjoarrangementet har altid været at give mulighed for at ro sculler og
outriggere, men der er mange, der ikke nærmer sig en sculler, men nøjes med kajakroning,
badning i vandet og i solen og måske en tur i gummibåden "Valborg".
Der var 9 aspiranter til at få scullerret, og de erhvervede sig alle retten efter overbevisende
roning og vel udført kæntring med efterfølgende entring af båden. Således har klubbens
instruktionsrochef fået retten og to medlemmer af IT -udvalget, men også to af årets kan iner
Anita og Lasse tilegnede sig hurtigt teknikken.
Selvom man har fået scullerret, er det dog ikke ensbetydende med, at man er udlært i
sculleren. Mange holder for krampagtigt på årerne og bøjer alt for meget tilbage i håndledet
under fremstrækket og fremkørsien, i stedet for at åbne hænderne og lade årene trille frem i
fingrene. Andre almindelige fejl er ikke at hænge i årene under trækket, men rette kroppen for
tidligt op, hvilket let medfører, at årene stikkes for dybt og måske også ros ud afvandet. Der
er derfor altid noget at lære, og nogle tusinde kilometre i sculleren vil sikkert medføre
forbedringer for de fleste.
Sleipner 8+ og Pollux 4+ blev flittigt brugt i år, vel nok fordi der er kommet mere gang i
Svanemøllen med outriggerroning. Også Aslaug 4x- kom flittigt på vandet med skiftende
hold. Vi oplevede i år, at alle både blev flittigt brugt i modsætning til tidligere år, hvor nogle
både slet ikke kom på vandet.
Der var lidt kritik af, at vi ikke havde en 2-er med. Den båd, vi havde med sidste år, var netop
blevet solgt, ogjeg skønnede, at vi havde både nok med. Ellers havde det sikkert været muligt
at låne en fra Bagsværd.
Men arrangementet hænger alt for meget på enkelte personer, og planlægning og klargøring af
materiellet kunne væ re bedre, hvis flere meldte sig. Det er således også typisk, at de sidste
dage sky nder folk sig at komme hjem og undgå oprydningen og læsning af bådene. Det
resu lterede i år i, at de sidste 3 tog hjem en dag tidligere end planlagt for ikke at stå alene med
det hele.
Første gang arrangementet på Hjelmsjo blev afholdt var i 1991 og er således blevet afholdt 13
gange. Det var så i år sidste gang, jeg stod i spidsen for det. Om jeg fremover kommer til
Hjelmsjo står foreløbig hen i det uvisse, men hvis traditionen skal fortsætte, skal der nye folk
med initiativ til at tage over.

AI Pinocchio/Mogens Haut

18

Glimt fra årets Hjelmsjo tur i billeder
Mange former for roaktiviteter dyrkes på Hjelmsjo
øverst ti! venstre: "I did It my way" Talk-talkkan mange kunstner (Foto: Marianne
Bentzen)
øverst ti! højre: Heidl Hennansen og Julie Torp prøver kræfter med dobbeltsculleren
(Foto: Lars Bundesen)
Midtpunkt: Mogens Haut - still going strong i singlesculler (Foto: Marianne Bentzen)
Nederst til venstre: Livet på Hjelmsjo kan nydes på mange måder, her er del Jakob
Alnor, som ror Eva Brøndum, en tur søen rundt med Tina Voer på slæb (Foto. Marianne
Bentzen)
Nederst til højre: "Jeg er bare så stor" Peter Viuf i kajak (Foto: Marianne Bentzen)

Glimt fra årets Hjelmsjo tur i billeder
Når der ikke bliver roet, så er maden et af de faste
holdpunkter!
ø "ersl· Juire Torp. Marianne F Chrtstensl?n og Søren M C kostede sig ud I wensk
pølserelolo ff;elmsJo
Ivlidf/. Morfen Jensen vor dennf' ajlen den Hore gnll-ma:'fer
Neden! 1+2 Dyb koncentra!lon 12 J og så er den ,tore pandekagevender
alLOs " Krumme" I action Bagen! Marianne F ChYl.lfenSen , som var en IIi/ug hJælper
køkkenet
(Alle fo/(JS· IV/ar/anne Bentzen)
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Kultur- og badetur på Roskilde Fjord
Il mere eller mindre morgenfriske DSR-roere - både nye og gamle garvede - mødtes lørdag
den 20 . juli kl. 10 i Roskilde Roklubs dejlige lokaler til en dagstur på Roskilde Fjord .
Motionsudvalgets Morten Eiersted, der var turarrangør, medbragte morgenbrød og lavede
kaffe, så alle lige kunne sidde og vågne, mens der blev sat rohold.
Herefter blev en firer og to toere gjort klar og sat i vandet, hvorefter vi begav os afsted i det
dejlige solskin, der gjorde solcreme med højt faktortal til en nødvendig ingrediens på dagens
tur.
Turen gik mod Eskildsø, som vi nåede efter små to timers roning. Øen ligger ca. midt i fjorden
og er omringet af et stort naturskønt ynglereservat for fugle. På øen ligger en gård plus en
gammel klosterruin fra liDO-tallet. Her spiste vi frokost, og August Danielsen indviede os i
øens historie og fortalte om de fordrukne og meget letlevende munke, der havde beboet øen indtil kirken fik nok og nedlagde klosteret.
Efter frokost, hjemmebagt kage og en tur rundt på øen gik vores rotur tilbage mod Roskilde.
Ved afgangen fra Eskildsø blev vi fulgt på vej_af en flok nysgerrige køer.
Da det var så fortrinligt sommervejr - skønt det var begyndt at blæse en del ( desværre
modvind) - blev turens næste indslag et stop ved stranden ved Veddelev campingplads, hvor
en del af deltagerne benyttede lejligheden for at få en forfriskende dukkert.
Ved femtiden var vi tilbage i Roskilde efter en dejlig tur.
Tak til Morten og motionsudvalget for arrangementet.

Af Lars Bundesen

August Danielsen fortæller om Eskildsøs historie (Foto: Lars Bundesen)
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Den store kæmpe fylder 50 år
Svanemølleværket er et af havnens mest markante bygningsværker. Siden 8.jul i 1953 har det
forsynet københavnerne med el og varme.
På Svanemølleværket lyder en fast vending "i kultiden" og "efter kultiden". l 1985 blev værket
ombygget, så kedlerne kunne fyre med naturgas i stedet for kul. Det var en begivenhed, der
satte skel.
Naturgassen satte punktum for "kultidens" li nde strøm af skibe. På en hård vinterdag kunne
der ryge en skibsladning kul. l dag leverer DONG diskret værkets råstof, naturgassen, gennem
en rørledning. En gang imellem anløbes værket dog af et olieskib, som fy lder letoii e i en
reservetank.
Den store ku lplads fra "kultiden" er væk, og det samme er de to karakteristiske kraner. Før
osede kulrøg ud af skorstenene. Nu siver der vanddamp ud af jubilarens tre skorstene.
"l kult iden" havde væ rftet omkring 200 ansatte. 40 kedelpassere arbejdede på 3-holdsskift.
Arbejdet var hårdt og beskidt og tørsten tilsvarende stor. I dag må de 55-60 ansatte nyde en
enkelt øl til frokost. Nøglefunktionen er et døgnbemandet kontrolrum, hvor maskinmestre og
kedelpassere er på vagt.
Værket er bygget som et elværk, men er i dag et Gernvarmeanlæg med el som sideproduktion.
Samproduktion af el og varme giver en højere udnyttelse af brændslet. Fjernvarmen leveres til
Københavns Kommune, men kan fremover ledes ud til omegnskommunerne.
l det meste af "kultiden" lå Svanemøllehavnen midt i en buldrende industrihavn. I dag er
området omkranset af Danmarks største lystbådehavn og nogle store kontorejendomme. Men
værket er med sine lidt over 100 m fra jord til skorstenstop ikke sådan at overse. Det rager op i
landskabet. Og netop værkets størrelse var for få år siden et argument for højden på det første
nabohus, Accenture.

Ligner sig selv
"Det er et klassisk murstensbyggeri med funktionelle træk, der i sit hovedanslag er opbygget
over en stram klassisk form med sikkerproportionering og harmonisk bygningskrop i den helt
store skala", skreven arkitektur anmelder begejstret for kort tid siden om Svanemølleværket i
en af morgenaviserne.
Det robuste betonbyggeri, der er skjult af røde mursten, har fået mange roser som en fornem
industribygning, men fa kender arkitektfirmaet bag: L Hygom og Peter Christiansen .
Modsat H.C. Ørsted Værket i Sydhavnen, der er blevet bygget om og til, har
Svanemølleværket i dag stort set samme ydre som i slutningen af 50'erne, hvor værket var
fuldt udbygget. En stor del af bygningens og anlæggets udseende skyldes den knappe plads.
Kedelhuset er 45 m over terræn og skorstenene er anbragt på husets tag. Bunden på kullageret
lå i kote -4 for at fa tilstrækkelig plads.
Nærheden til kajplads, kølevand og et stort befolkningsopland var i efterkrigstiden vigtige
faktorer for valg af værkets placering på den beskedne grund, der lejes af Københavns Havn.
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Det indre er moderniseret
Fire af de seks oprindelige kedler, bygget på Helsingør Værft, er tilbage, men det indre anlæg
er moderniseret. De fire ældre gasfyrede kedler med tilhørende turbineanlæg blev i 1995
suppleret med et gasturbineanlæg.
Produktionen af el dækker et årsforbrug i ca. 115.000 enfamiliehuse, mens varmel'foduktionen
rækker til godt 40.000 enfamiliehuse.
Det er sjældent, at Svanemølleværket har måttet melde pas og "uddele stearinlys i portvagten",
som man siger i den interne jargon. Men i februar 2003 gik den 50-årige i sort i et par timer.
Rimtåge tilisede luftindtaget til værkets gasturbine, og isen måtte hakkes væk. Uheldigvis
skete der samtidig et havari på H.C. Ørsted Værket, og et efterfølgende trykfald stoppede
kedlerne på Svanemølleværket.
Der har været diskussion om, hvorvidt der er for mange kraftværker i Københavnsområdet:
Svanemølleværket ligger tæt ved søskendeflokken: Amagerværket, H.C. Ørsted Værket og
Avedøreværket. Ejeren Energi E2 regner dog med fortsat produktion i Svanemølleværket og
planlægger en omfattende renovering og udskiftning af maskineriet i de kommende år. Så det
er måske lige tidligt nok at gætte på, om det flotte værk en dag bliver museum for moderne
kunst eller lignende.
Søndag den 5. oktober 2003 er der et åbent hus-arrangement på Svanemølleværket
fra kJ.13-16.

Af Peter Schøning
Havn & By nr. 3, juli 2003
Artiklen er venligst fremsendt afinstruktionsrochefChristen Krogh

Randersgade 23-27
Postbox 2513
2100 København ø

Håndværkerafdeling
Kattegatvej 8
2100 København ø

3542 1657

39162000

Fax 35 42 01 60
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk
www.obro-tra.dk

Fax 39 16 20 01

Åbent: man-fre 7.00 -17.00
9.30 -13.00
lørdag

Åbent: man-tors 7.00 -16.00
fredag
7.00 -14.00
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De bedste huse og ejerlejligheder bliver ofte
solgt på få minutter. Den. der er bedst forberedt
- og har økonomien på plads. bliver køberen.
Med et Boligkøbsbevis kan du underskrive
købsaftalen for næsen af alle andre. For både
du og ejendomsmægleren ved. at banken vil
låne dig pengene.
Få en drømmestart. I banken.

ISankl
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Favoritleverandøroversigt
Cør

I DSR

FAVORITLEVERANDØRE~
til ~ IiJvotit/evetCJndører/

Alfa Eklund Rengøring og Vinduespolering
Tlf. 70206776 www.alfa-eklund.dkhel@alfa-eklund.dk
Barholt Cykler, Arhusgade 21 , Kbh. ø.
Tlf. 3538 4084
Carlsberg, Vesterfælledvej 100, Kbh. V.
Tlf. 3327 3327 www.carlsberg.dk
Danske Bank, Strandvejen 8, Kbh . ø.
TIt. 39160630 www.danskebank.dk
Friangs Optik, Østerbrogade 111, Kbh. ø.
Tlf. 3929 1126
Friluftsland , Frederiksborggade 52, Kbh. K.
Tlf. 33145150 www.friluftsland .dkkobenhavn@friluftsland.dk
Geobyg Ejendoms Service, Willemoesgade 43, Kbh. ø.
Tlf. 4018 6616
Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 401 . tv., Kbh . ø .
TIt. 3525 3800 www.handelsbanken.dkosterbro@handelsbanken.dk
Lindblad WS, Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh . ø .
Tlf. 3526 1366 www.lindblad-ws.dk lindblad ws@adrdk
SA-EI Autoriseret elektroinstallatør ApS, Philip Schous Vej 21, Frb.
Tlf. 3888 1909
Ole Mathiesen Ure, østergade 8, Kbh. K.
Tlf. 33141208 www.olemathiesen.dk email@olemathiesen.dk
UNIQUE Møbler, Østerbrogade 115A, Kbh. ø .
Tlf. 3929 8118 www.unq .dkmoebler@unq .dk
Øbro Træ, Randersgade 23-27, Kbh . ø.
Tlf. 3542 1657
Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering:

Poul Danstrup Andersen Tlf. 3333 9378 annoncering@dsr-online.dk
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Divisionsmatch, Gåsehusløb og klubmesterskab
O-sæsonen begynder med Divisionsmatchen allerede 21 . september i Græsted Hegn. Selvom
rosæsonen ikke er helt slut - tømmermændene fra DM-festen er stadigvæk aktive - så håber vi
på, at stille et lidt større hold end vi gjorde i forårets match. Alle kan deltage, og interesserede
skal henvende sig til Johan Frydendahl.
Gåsehusløbene starter ugen efter med løb søndag 28. september og 12. oktober. Distancerne er
blevet lidt længere, så vi nu løber 4. 6 eller 8 km. Starten finder sted mellem k!. IO og k!. 12
fra Gåsehuset ved Ravnsholt Skov i Allerød. Se kortet på o-sektionens opslagstavle eller på
vores hjemmeside (link via dsr-online).
Klubmesterskabet løbes søndag 19. oktober i Grib Skov. Det er første gang, mens kvinderne
har været med, at mesterskabet skal afgøres uden for Tisvilde Hegn. Efter årtiers fravær fra
klubmesterskabet har kvinderne markeret sig de sidste par år med mindst ligeså mange
deltagere som herrerne. Det gentager sig forhåbentligt i år. Nærmere information og
tilmeldingsiiste kommer på opslagstavlen i slutningen af september.

O-løb på Sj ælland septerrlber/oktober 2003
Dato
7/9
21/9

Sted
Grib Skov
Græsted Hego

28/9
12/10
12/1 O
18/10
19/10

RavDsholt
Ravosholt
Tokkekøb Hegn
Boserup
Grib Skov

Tilmelding
Gåsehusløb
Øvrige løb:

Arrangør
Ballerup OK
Tisvilde Hegn
OK
DSR
DSR
KFlUlSkænnen
Roskilde OK
Herlufsholm OK

Bemærkninger
Divisioosmatcb
Gåsehusløb
Gåsehusløb

DSR
Klubmesterskab

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km
Senest IO dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917

y derligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbskalender' .
Se også under '0stkredsen Karrusel', hvor de åbne trænings løb, der afholdes i København og
Nordsjælland, er listet.
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

ø

Postgiro 5003466
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 3929 63 22
MEDLEMSTELEFON (bådhaj): 39 18 58 II

Formaod:
Paul Bruniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
ir 394048 42
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

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

Kaprooiogschef:
R une Gartner
Skindergade 32, lej. 17
1159 Kbh. K
ir 26747048
e-mail: kaproning@dsr-online.dk

lostruktioosrocbef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
II' 38 IO 9S 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsroehef:
Peter R. B. Hatlo
Philip De Langes Alle 7a,
2. th, 1435 København J(
II' 32595100
e-mail: motion@dsronline.dk

Laogtursrochef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 51
2840 Holte
ir 45461343
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B,S. tv.
2100 København ø
il 35 344463
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motioo+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 København N
ir 35 83 98 39
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
II' 39 29 84 99
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køkkeo- og udlejoiogscbef:
Benedicte Brohm
e-mail: koekken@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flernm ing Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
II' 3677 IO 09
e-mail: maleriel@
dsr-online.dk

IT-cbef:
Michael H. Qvist
Vognmandsmarken 12, !.th
2100 København ø
39299908
e-mai!: itadmin@dsr-online.dk

Kootiogeotkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

Orienteringssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Enge!sborgvej 44
2800 Lyngby
ir 45 88 58 86

Kasserer:
Michael Remod
Skarøgade 5, 2.th.
2100 København ø
39206838

a

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ir 45858605

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, l.
2820 Gentofte
ir 396803 19
e-mail: h·u(a)ssi.dk
27
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JOHAN FRYDENDAHL
ENGBAKKEN 27
2830 UIRUM

000
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7 / 16
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Og sådan ser de så ud forfra:
Stroke: Gunnar Levring, 4: Anders Moustgaard, 3: Leo Horsted(reserve), l: Ulrik Raljkjær
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De fire glade DSR kaniner regnede dåbsrituaZerne for det rene vand

Redaktionen:
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 840464, Annemette "Ryge, Henrik Pedersen,
og Peter Wigh Magnus

Materiale til bladet kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette eller Cd-rom til DSR med att. til redaktionen.
Disse kan afleveres i redaktions bakke i bestyrelseslokalet eller i brevsprækken på kontoret i
bådhallen.
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 ogfødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager meget gerne billeder til illustration af indlæg.
Deadlines
Novembernummer:

Mandag den 13. oktober

Decembernummer:

Mandag den IO. november

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen
kontingent@dsr-online.dk .
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde

Oplag:

I. 250 stk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse 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 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals
kontingent dog er 570 kr.
UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren:
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsmåned (I Il, 1/4, 1/7 og I Il O). 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.
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 Ih - l års
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af skyldneren.

forsidefoto: Lars Bundesenl
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Leder
Knapt er det sidste blad sendt afsted, før det næste er på vej!
På vej er også den nye redaktionsgruppe, hvor flere nye kræfter er kommet til. Jeg vil derfor
gerne byde velkommen til Annemette Ryge og Peter Wigh Magnus. Annemette er lærer; har
været medlem af DSR i to år; og har redaktionel interesse via et pædagogisk tidsskrift, som
hun er med til at sætte op. Peter er i en IT-afdeling hos Maersk; er kanin fra i år (er døbt!);
og har en væsentlig indgangsvinkel til bladet, hvad angår IT, layout og grafik. De har begge
allerede bidraget med masser af ideer og spændende inputs til bladet, og har lagt et stort
stykke arbejde i dette - deres første blad.
Det at lave blad kan hurtigt gå op i deadlines, opsætning og alverdens praktiske ting, og
derfor har vi i redaktionsgruppen planlagt en strategidag (inspireret af bestyrelsen), hvor vi
glæder os rigtig meget til at få tid til, "al det vi aldrig når" - al det sjove! Vi skal bl.a. drøfte
layout; arbejdsgange og ikke mindst fremtidsperspektiver for bladet.
Oktober måned er "desværre" lig med løvfaldstur; oktoberfest og ikke mindst
standerstrygning, og turerne på vandet bliver snart afløst af gymnastik og dansende fødder i
salen. Men så længe vi kan se tilbage på endnu en kanonsammer på vandet, og et rigtigt
godt program for vinterens indendørsaktiviteter, så går det jo nok!
Vi ses i klubben, selvom det bliver koldt udenfor!

Marianne Bentzen (redaktør)

Ved årets Iwnindåb var hele konceptet ændret, dog var der ikke ændret på aftenens
festmiddag, som selvfØlgelig var alletiders. Forrest i billedet ses (til højre) vores
"køkkendame ", Heidi Hermansen, som havde fri denne aften, og (til venstre) det nye
redaktionsmedlem, Peter Wigh Magnus

Aktivitetskalender 2003
Datoer

Begivenheder

Q

05. oktober

Løvfaldstur

Q

ll. oktober

Oktoberfest

Q

18. oktober

Bådindsti llingsdag

Q

26. oktober

Standerstrygning k!. 12.00

Q

28. oktober

Infomøde om Stronhult k!. 20

Q

14-16. november

Stronhult-retro

Q

21. november

Generalforsamling

Q

06. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
Q

Der afholdes generalforsamling i klubben den 21. november k!. 20.00
(se nærmere omtale på side 6 i bladet) - Husk at møde op!

Q

Der arbejdes fortsat på diverse løsningsmodeller for båderampen og vores
bådevogne.

Q

Klubben er desværre ramt af en tyveri-bølge, sidst har der været indbrud i
udstillingsskabet med DSR tøj (se artikel side 8 i bladet).
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Husk!
Nu falmer skoven trindt om land ...
Vil du med på en sidste rotur, har du chancen søndag d. 5. oktober, hvor der er løvfaldstur.

Oktoberfest
Lørdag den l I. oktober er der igen fest i DSR, hold øje med opslagstavlen - vi ses!

Stronhult - Retro
Fra den 14-16. november vil der blive afholdt en hyggelig træningsweekend. Hør nærmere på
informationsmødet den tirsdag d. 28. oktober kl. 20.

Standerstrygning
Søndag d. 26. oktober kl. 12.00
Her stryges standeren for dette års dejlige rosæson, og der tages for alvor hul på indendørssæsonen. KI. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets sidste rotur. Mød op på bådpladsen.
Efter standerstrygningen er der frokost og hygge kl. ca. 12.30.
Billetter til frokosten kan købes i baren fra d. 13. oktober.

Bestyrelsen

Hermed indkaldes til generalforsamling
Fredag d. 21. november 2003 kj. 20.00 i DSR
Dagsorden ifølge lovene:
I) Aflæggelse afberetning
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3) Særlige forslag
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5) Valg af formand: Paul Briiniche-OIsen genopstiller
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller
7) Valg af sekretær:
8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller
9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller
IO) Valg af instruktionschef: Christen Krogh genopstiller
II) Valg af motionsroehef:
12)Valg af kajakrochef: Søren Møller Christensen genopstiller
13) Valg af langturschef:
J4)Valg af husforvalter: Mogens Haut genopstiller
IS)VaJg af to revisorer
16)Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Raspart
17)Eventuelt
Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal
stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage
før general forsam Iingen, dvs. d. 22. oktober.
Bestyrelsen
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Skiferien 2004: Mere - Bedre - Billigere
DSRs skitur i 2004 går denne gang med bus til Badgastein
i Østrig i uge 102004
[ år går turen med bus til Badgastein i Østrig i uge 10 (28. februar-9 . marts), dels fordi vi
kunne opnå en samlet billigere rejse med mere "luksus", dels fordi vi på ferien godt kunne
tænke os lidt mere SOL end tilfældet var på vores forrige skitur.

Byen ligger i godt I 000 meters højde (højt for østrig) og er en gammel kurby. Den er ikke,
hvad man forbinder med typisk alpeidyl, men har derimod stadig præg af fordums storhedstid
og et stort, varieret udbud af byliv og afterskiing.
Terrænet skulle være et af de bedste i Østrig. Det byder på 250 pistekilometer godt blandet
terræn for enhver, øvet som begynder - dog lidt mere til de øvede, som også får gode
muligheder for at tumle i "kontrolleret" off-piste terræn, hvis vejret er med os! Der er 8 sorte
pister, 39 røde pister og 16 blå pister, og længste nedfart er ) 2 km.

Hotellet skulle være af lidt bedre standard end de sidste år. Det har en hyggelig kaminstue og
der er nyt "badeland" med sauna, dampbad og whirlpool!!!!
Hotellet drives af en italiensk familie, der laver byens bedste spaghetti (ikke at foragte i
Østrig!), og det har hyggelige værelser med bad og tv og - næsten alle - store
panoramavinduer. Udgangspunktet er 2 personer pr. værelse (dette kan dog blive ændret, hvis
der ikke er værelser nok).
Rejsen Vi forventer at fylde vores egen luksus-sovebus med 44 (alternativt 52) personer og
starte sent fredag eftermiddag/tidlig aften. Rejsetiden er ca. 14 timer, så vi er fremme tidligt
næste morgen, hvilket vil give os en hel dag mere på ski for ca. 1000 kr. mindre end med fly.
De endelige tidspunkter kendes endnu ikke.
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Prisen er 4.742 kr. for rejsen, inklusive en god halvpension (buffet morgen og aften) samt 8
dages liftkort med fuld bus med plads til 44. Lidt mindre med fuld bus med plads til 55.
Derudover kan der tegnes sygeafbestilling til 98,00 kr., som skal betales samtidig med
bestilling af rejsen, dvs. samtidig med betaling af depositum. Desuden kan der når som helst på dit eget initiativ - tegnes busrejseforsikring til 140,00 kr. og busrejseforsikring+aktiv ferie
forsikring 285,00 kr.
Hvis du vil med, skal du skrive dig på den ophængte liste ( se opslagstavlen) eller sende
en E-mail tildsrski@botmail.com
Med henblik på at sikre os reservation af hotel mv. er det nødvendigt at der indbetales et
depositum på kr. 600 + betalingfor evt. afbestillingsforsikring inden 25. september 2003 på
den særligt oprettede konto i SEB, reg. nr. 61004528947 . Husk angivelse af tydeligt navn.
NB, det er kun de personer, der bar indbetalt depositum inden 25. september 2003, der
kan være sikre på reservation af rejse!
Skulle du blive forhindret i at deltage, må du enten selv finde en afløser el1er få et navn fra
ventelisten, som vi vil føre. Erfaringerne fra tidligere er, at det ikke er svært at afsætte
pladserne før ca. l Y2 måned inden afrejsen .
Med venlig hilsen
Lisbet og Aksel

Stop tyven!
Klubben plages i øjeblikket af en del tyverier. Det har stået på i nogle måneder; skabe er brudt
op, overtøj stjæles ved fester, videooptageren er blevet stjålet, og senest er de nye tøj skabe
med udstilling af klubbens rotøj blevet brudt op og tøjet er blevet fjernet. Det sidste peger
desværre i retning af, at tyven skal findes blandt medlemmerne.
Tyverierne er meget ubehagelige for al1e. Det er desværre et tilbagevendende fænomen . Med
et par års mel1emrum er vi udsat for en tyveribølge, som rinder ud igen, når tyven, intern eller
ekstern, har fået nok. For det enkelte medlem er den bedste forsikring aldrig at lade
værdigenstande ligge frit fremme. Klubben har værdier, som ikke al1e lader sig låse inde. Det
er bestyrelsens holdning, at klubben skal være åben for medlemmerne og kun særlige rum har
tyverialarm. Alternativet, videoovervågning el1er adgangskontrol, vil vi nødig tage i
anvendelse.
Medlemmerne kan hjælpe med til at minimere risikoen for tyverier ved at være agtpågivende;
ser I en person, som opfører sig mistænkeligt eller som ikke ser ud til at være medlem af
klubben, så kontakt vedkommende og spørg til vedkommendes ærinde.

Af Paul Bruniche-O/sen (formand)

En kanins bekendelser
Det var en kold og stormfuld aften. Jeg sad som sædvanligt placeret foran min computer,
da der pludselig fremtonede 3 ord på min 17 tommer skærm:
GET A LIFE!

Dette kunne være startsekvensen i en eller anden sciencefictionfilm,
men i virkeligheden er det bare en indledning, som skal beskrive mine førstehånds indtryk af
DSR, som jomfruelig kanin i
perioden april til august 2003.
I realiteten forholdt det sig
sådan, at en kammerat ringede
lil mig og spurgte mig, om vi
ikke skulle prøve og finde
noget, vi kunne gå til sammen et
par gange om ugen!
Nu er det meget atbængigt af
ens baggrund og
forudsætninger, hvad man kan
tænke sig at lave.
København er et slaraffenland
mht. udbud af diverse friluftsog kursustilbud.
Vi kunne vælge at gå til en eller
anden ekstremsport som paraglidning eller bjergklatring. Det kan også være, at man er mere til
noget stilfærdigt som at lære noget om girafsprog på et HOF kursus.
Min kammerat, som havde dyrket noget sejlsport, foreslog, at vi kunne prøve at melde os ind i
en roklub.
Valget faldt selvfølgelig på DSR - mest pga. den informative webside, men også pga. det
gode intromøde, hvor man fik en del at vide om, hvad der skulle ske mht. at opnå roret m.m.;
hvad klubben stod for; og hvilke forskellige aktiviteter den havde at byde på.
Blandt andet de forskellige udvalg samt vinterarrangementerne.
Så var det i øvrigt heller ikke så tosset, at der var mødt så mange søde piger op til intro mød et.
Der kan være mange forskellig grunde til, at man vælger at gå til roning. Det kan skyldes, at
man som studerende lige er flyttet til København fra Jylland og har brug for at lære nogle nye
mennesker at kende. Det kan være man er nyskilt og trænger til at få et nyt netværk. Og så kan
det såmænd skyldes, at man blot vil lave noget andet end at arbejde. Derfor den lidt
dramatiske indledning. For det handler om at få et liv ved siden af arbejdet/uddannelsen eller
evt. ens familielbørn.
For mit vedkommende havde jeg efterhånden fået opbygget mig et lille fedtdepot rundt om
min mave til de mørke kolde tider. Derfor kunne det faktisk godt være, at det var en god ide at
få noget motion og frisk luft. Ikke fordi fedtdepotet ikke er godt at have. Når man er fyldt
fyrre, så er det næsten en del af en.
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Den allerførste gang
Jeg meldte mig til det allerførste introkaninkursus i starten af april, og blev den jomfruelige
kanin nr. 5. Jeg kan huske, at det stormede den dag, og at det var rigtigt koldt. Bølgerne
piskede ind over landgangsbroen. Christen, som var Instruktør, fortalte. at det havde han aldrig
set før. så vi skulle nok ikke regne med, at vi kom ud og ro den dag. Det gjorde vi heller ikke.
men fik prøvet en masse øvelser i bassinet. Faktisk var det en ret god og informativ dag.
måske pga. afvejre!. for der blev brugt megen tid på at forklare om mange af de andre
aktiviteter i klubben .
Den efterfølgende mandag var vejret " lidt'· bedre, så der kom vi så ud og ro for første gang.
~_ .. -~--_ .. ~.. _ -~_ ..~._--_ .. _.
Dog var det en kold omgang. Det var
faktisk et koldt forår. Og jeg overvejede
at tage handsker på, når jeg skulle ro.
Men når man først er ude. så mærkes
det ikke!
Faktisk. så havde jeg svært ved at lære
den mest brugte kommando " det er vel".
Måske er det. fordi at jeg er jyde. og at
det lyder som noget. man placerer i
enden af en sætning. Så den første gang
jeg sad og styrede. og j eg skulle bruge
kommandoer. så kunne jeg ikke huske
kommandoen. der fik roerne til at sidde
i hvilestilling og sagde: "er det vej T. Men det var vist ikke lige det. som var meningen. Bevar
mig vel - Normalt er envejskommunikationen altafgørend e. og disse kommandoer er
indiskutable. når man sidder i båden. Men i dag er det en del af mit ordforråd med omvendt
ordstilling.
Og så var det problematikken med styrbord og bagbord.
Det kan være svært at vende sig til maritime udtryk. Og hvorfor blev det ikke indført, da man i
sin tid fik sit kørekort? Nu er det dog en hjælp, at årerne er markeret med rødt og grønt plastik
eller tape.
Herefter var der ca. IO instruktionsdage for det meste med gode instruktører. Den IO. gang fik
jeg min roret, forinden var Kanintjans en overstået oppe i køkkenet.
Og sjovt nok så gik der over 14 dage efter, at jeg fik roretten, før jeg kom rigtig ud og ro.

The real thing
Nu er jeg så begyndt at ro. Og der forsvandt 5 kg afmin krop ..... men ikke fedtdepoterne '/
Måneskinsturene ind ti I kanalerne er et hit. Har
næsten været på dem alle indtil nu. Og vejret har altid
været perfekt.
En god tur med medbragt kaffe og kage. Her vil jeg
blot opfordre de kaniner, som endnu ikke har prøvet
dette til at tage med på disse ture.
I skrivende stund har jeg endnu ikke været til
kanindåb og aner ikke, hvad der skal ske.
Sjovt nok. så holder alle "de gamle" tæt med, hvad
der er sket de tidligere år.
Så jeg føler blot, at jeg må prøve at overskride den
IO

Så jeg føler blot, at jeg må prøve at overskride den grænse at blive hængt med benene nedad
med hovedet under vandoverfladen og en rå sild i munden, imens "de gamle" synger " ALLE
vers af "den danske sang".
For at afrunde denne bekendelse uden, at det lugter af religiøse undertoner, så er mine
førstehåndsindtryk af DSR utroligt positive.
Jeg er sikker på, at dette års kuld af kaniner bliver tilfredse og bliver "opgraderet" tii det, som
kommer efter kanin. Hvad det så end er.

Efterskrift
Transformation fra Kanin til .. ...... . .
Nu gik det ikke så slemt, som jeg havde troet angående kanindåben. Jeg nåede ikke at opleve
følelsen af remoulade i øret. Lørdag d.30.aug. fra 10 til 16 var der kanindåb i DSR.
---c-T~......,,""""':;l
Arrangementet startede med, at vi alle blev
delt op i "bådhold" og sendt ud til forskellige
poster, hvor der var mange relevante opgaver,
som alle havde noget med sejlsport at gøre,
som f.eks. "binding af diverse knob". Ved
fuldførelsen af opgaven blev næste post så
angivet på del medbragte kort af instruktøren.
En anden opgave var f.eks. at svare på
forskellige spørgsmål med relevans for DSR
og sejlsport.
Det hele foregik til fods og til vands.

Hvornår blev DSR grund/agt?
A: 1867 B: 1901 C' 1957
Nogle afvandopgaverne var f.eks at ro uden ror
fra et sted til et andet "på tid".
At vende 360 grader vandret (selvfølgelig) på
tid.
At skodde tværs over havnen med kvart åre ...
på tid.
Det var et rigtigt godt arrangement, selvom vi
ikke slap for at blive smidt i det kolde vand.
Instruktionsudvalget havde gjort et rigtigt godt
stykke arbejde. Det skal de have megen ros for.

Pejling af diverse fikspunkter med kompas

Af Peter Wigh Magnus (Foto: Karl Heinz Raa/z)
Se flere billeder (og film) på:
http://homepage.mac.comlkhrlMenu28.html
http://www.sitecenter.dk/petermagnus/nss-folder/dsr/dsrfilm internet.mov
Filmen kræver dog at man downloader og installerer Quicktime player.
Findes på: www.guicktiroe.com
Il

N år man ikke kan se skoven for bare træer!
Kære medlem.
Indtil nu har vi i annonceudvalget koncentreret vores salgsindsats om erhvervslivet på
Østerbro. Som du sikkert har bemærket ikke helt uden resultater, om end det har vist sig at
være ganske ressourcekrævende.
Men så fik vi en ny ide: hvorfor ikke også kigge indad? I DSR har vi en del medlemmer, der
som selvstændige driver forskellige former for forretning. Og vi har en medlemsskare, der vil
se med større sympati på andre medlemmers forretningstilbud end på tilbud udefra.
Er du en af disse selvstændige forretningsdrivende, mon du så ikke kan have glæde af at
fortælle det til klubbens øvrige medlemmer? Faktisk er det så billigt, at alle kan være med, for
annoncepi"iserne starter ved bare 800 kr. for en enkelt kvartside.

Bliv favoritleverandør til DSR
Annoncerer du som klubmedlem for minimum 1.000 kr. på årsbasis, tilbyder vi dig i en 12
måneders periode at komme med på listen over DSR favoritleverandører. Denne liste har fast
placering i bladet og på vores opslagstavle i klubben, så alle medlemmer kan se, at du har et
tilbud til dem. På det tidspunkt din annonce er indrykket i bladet, kommer den desuden til at
hænge på opslagstavlen i en måned. Kan du sige nej til sådan et tilbud?

Ekstra tilbud
Vi har i år til dato kun haft et par medlemmer, som har valgt at annoncere i DSR Bladet. Dette
antal vil vi gerne øge. Derfor tilbyder vi en speciel kampagnerabat for annoncer tegnet i
perioden frem til udgangen af november måned på 20%. Vælger du eksempelvis 2 kvartsiders
annoncer, vil din pris være bare 576 kr. pr. annonce mod normalt 720 kr. Billigt, ikke!

Gratis hjælp
Annonceudvalget hjælper dig gerne, hvis du selv har svært ved at få lavet en god annonce. Det
er således ikke megen tid, du skal ofre på at få din annonce i bladet.

Nærmere information om og bestilling af din annonce
Du behøver blot at sende en mail til annoncering@dsr-online-dk eller kontakte Poul Danstrup
Andersen på 3333 9378. Her får du nærmere information om priser og muligheder samt aftale
af størrelse, antal gange, hvornår og om du har brug for hjælp.
Nu venter vi spændt på at høre fra dig. HUSK at kampagnerabatten kun opnås for bestillinger
modtaget i oktober og november måned.

Støt DSR bladet og medlemmerne støtter dig!

Venlig hilsen
Annonceudvalget i DSR
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Familie gymnastik
Vinteraktivitet hvert år - familiegymnastik nu 7. sæson
Hver søndag kl. 15-16 i DSR, Strandvænget 55, I. sal.
Start søndag d. 2. november 2003
(Juleferie = ingen familiegym. D. 21 + 28 december 2003.)
Slut søndag d. 28 . marts 2004 (begge dage inkl.)
Familiegymnastik er for DSR's medlemmers børn og deres forældre.
Det er hyggeligt, det er leg, det er samvær, det er lærerigt, og det er sjovt.
Det er for børn, på børnenes præmisser og ved hjælp af far og/eJler mor.
Bagefter er der mulighed for at spise medbragt frugt-kage-madder-rugbrød-boller-kiks m.m.
og drikke medbragt juice-kakaomælk-sodavand-saftevand-kaffe-the m.m.

Kvalitets løsninger i:
•
•
•
•
•

Projektering af el-anlæg
Udførelse af el-instellation
Belysnings-anlæg
Data og svagsstrøms-installation
Automations og sikrings-anlæg

SA-EL
Aut. elektro-installatør ApS

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sox 154
Tlf. 38 88 19 09 • Fax 38 88 17 84

IJ

Mandag

Tirsdag
Morgen gym.
Asbjørn

On

Gymnastik
Susanne

Gymnastik
Maj

Gyn

18.45 - 20.15
Tango beg.

Gymnastik

7-8
9-12
15~16

16-17
17-18.30
18.30-20
20.15- 22
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20.30 -22
Tango øvede

,

Maj

20.:
S

dag

Torsdag

Fredag
Morgen
gym.

Lørdag

Søndag

Asbjørn
Badminton
Svanemølle
hallen

15-16.30
Familie
gym.
Did boys
Elisabeth

lastik

la

Step

Jeanet
Gymnastik

Maj
)- 22

sa

Udlejet til
Kbh.
Skiklub
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Pengenød eller hukommelsessvigt?
DSRs annonceudvalg er i år lykkedes med, at tegne annoncer for op imod 30.000 kr. til bladet.
Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi opfandt vores i al beskedenhed geniale
Favoritleverandørordning. Et medlemsblad af vores størrelse kan normalt ikke regne med at få
annoncer overhovedet, når bladet ikke er forankret i lokalsamfundet. Det ved vi af bitter
erfaring fra tidligere år. Men det, der har fristet vores nye annoncører, var, at medlemmerne af
DSR ville betragte netop vores annoncører som dem, de først ville gå til, når de skulle bruge
den vare eller den service, som annoncørerne tilbød.
Et forsigtigt rundspørge til nogle af vores klubmedlemmer har dog resulteret i det skuffende
resultat, at de fleste slet ikke kendte ordningen og kun ganske få - hvis overhovedet nogen havde besøgt vores Favoritleverandører.
Ordningen har været omtalt i mindst tre numre af bladet, hvor der også i hvert nummer har
været en leverandøroversigt. Der har lige siden det tidlige forår hængt en oversigt over vores
annoncører i kantinen og ligeledes på døren fra båderummet ud til trappegangen. Vi har haft
annoncør-præmiekonkurrence til en sommerfest, kort sagt - alle aktive DSR medlemmer har
haft denne ordning lige oppe i synet nu i tre kvart år. Og så er det, man må spørge: Er det
glemsomhed, ligegyldighed eller pengemangel, der gør, at vi ikke sporer nogen form for
feedback på denne ordning?
Om senest en måned skal vi igen ud til vores annoncører og spørge, om de vil fortsætte med at
annoncere i bladet. Men hvad tror du, de vil svare, hvis de ikke har mærket nogen form for
virkning af deres annoncering?
Derfor, skal du bruge en ny cykel, skifte bank, have nye briller, bygget om, bruge en
elektriker, en VVS mand eller have en fest derhjemme, så kig på Favoritleverandøroversigten
her i bladet eller på vores opslagstavle i kantinen. Annoncørerne vil være glade for at se dig,
og mon ikke de har et godt tilbud, hvis du siger, du kommer fra DSR?
Har du selvet emne til annoncering, giver vi to DSR T-shirts, hvis det fører til en annonce i
bladet. Alt hvad du behøver at gøre, er at mai le til pd@geus.dk og give PoulDanstrup et tip
om, hvem vi skal kontakte.
Vi har brug for al den hjælp, vi kan få til at holde på og skaffe annoncører til vores blad.
Derfor, husk på DSRs Favoritleverandør ordning - og brug den, så vi i annonceudvalget ikke
skal føle, at alle vores anstrengelser har været forgæves.

Af Carsten Lynge
A nnonceudva/get
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Sjælland rundt på næsten 5 dage
Så er vi nået øen rundt (545 km) i tiden 4 døgn, 18 timer og 25 minutter i "Brage" (2-åres
inrigger) med et gennemsnit på 13 rotimer i døgnet (19 timer sidste dag).
Det siges at der er lavet en hurtigere tid end vores, men vi har ikke fået konkrete navne på
mandskab og klub. Det kunne være sjovt at møde dem til en erfaringsudveksling, så hvis
nogen ligger inde med oplysninger, hører vi gerne fra jer.
Indtil da må vi hente den vandrepokal Humlebæk Roklub har for deres 6 dage og et par timer,
så vi kigger forbi efter pokalen en af dagene!! I
Ruten var: DSR - Fakse Ladeplads - Karrebæksminde - Asnæs - Sj. Odde - DSR.
Det har været en fantastisk udfordring for vores fysik og timing i planlægningen. Alt gik op i
en højere enhed med vejr, teknik og topmotiverede hjælpere. Aftensmaden og næste dags
frokost var klar, når vi sent om aftenen gik i land.
l. dag: Afgang kl. 6.30 fra DSR. Efter en rolig start gennem havnen og slusen, får vi en lidt sej
modvind ind gennem Køge Bugt og godt med vand i ryggen. Efter frokost i Køge er der dog
god medvind efterfulgt af stille sidevind forbi Stevns Klint. Overnatning i Roklubben Viking
(Fakse Ladeplads), hvor vi ankom kl. 21.30.
2. dag: Afgang kl. 8.30 ud gennem Fakse Bugt. Søkortene blev konstant konsulteret, da der
skulle navigeres omhyggeligt for at undgå de mange sten og rev. Ned gennem Storstrørnmen
fik vi igen modvind, så en lille mast og et sejl havde gjort godt! Efter et meget kort stop i
Vordingborg gik turen op langs Knudsodde. Efter at have rundet pynten (vi så ingen
bisonokser). fik vi turens vel nok smukkeste strækning til Karrebæksminde langs
solbeskinnede klinter i havblik. Overnatning i telt på en parkeringsplads ved havnen i
Karrebæksminde i selskab med "kødædende" dræberrnyg.
3. dag: Afgang kl. 7.30. Det var blæst op fra nordøst, så vi besluttede at tage turen til Korsør i
et hug. Her var en fotograf fra Sjællands Tidende klar til en lille fotoseance. Ved sydsiden af
Asnæs måtte det være nok for den dag. Her ventede et luksusophold i sommerhus med god
opvartning, kylling med ris og hele 7 timers søvn i rigtige senge.
4. dag: God start kl. 6.45 i roligt vand over Kalundborg Fjord, men så fik vi også "stålet": I
Sejerø-bugten kom bølgerne fra siden i timevis og det blev ikke lettere ved Sjællands Odde.
Godt trætte fandt vi en lille interimistisk havn bag Klintebjerg, hvor dagens supporter modtog
os med masser af pasta. Vi slog telt op på en sti (vistnok privat) op mod en sommerhusgrund.
5. dag: Afgang kl. 6.30 mod turens længste og hårdeste etape. Det var som om, at bølgerne
blev større og større fra Hundested mod Gilleleje. Alle måtte koncentrere sig og nødvendige
retnings korrektioner måtte foretages i tide, så vi ikke tog for meget vand ind. Vi kunne ikke
gå i land før Gilleleje, da brændingen var for kraftig, og vi måtte holde os godt fri af
sandrevlerne, som gav ekstra næring til bølgerne. Vi ankom - godt svimle af de mange
"elevatorture" i bølgerne - til Gilleleje kl. ca. 14. Her måtte vi bare holde en times pause og
sunde os. Det hjalp! Af sted igen non-stop til Humlebæk og aftensmad. Af sted igen kl. 21
mod Svanernøllen, hvortil vi ankom kl. ca. 0.55. Selv det mest tilbagelænede pensionisthold
havde overhalet os det sidste stykke ned gennem Øresund, men hjemveen var bare for
dominerende.
Der var ingen ubehagelige oplevelser undervejs, takket være søkort, GPS og lokale råd. Ofte
havde de kloge fiskere og bolværksmatroser i havnene dog fugtet ganen så meget, at de
tilsyneladende ikke var klar over, hvilken havn de befandt sig i, for deres afstandsangivelser
var mildest talt misvisende.
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Vi retter en stor tak til madholdene (Jesper Pedersen, Marianne S. Hansen, Pernille
Tværgaard, John og Connie Hansen) og til Benedicte Brohm for kostvejledning og moralsk
opbakning/tillid; Thorfinn og Jytte for lån af sommerhus; Bøgh for hjælp med ekstra
reservedele til rullesæde; Christen Krogh og Peter Tanggaard for lån af søkort og gode råd;
Heike Gosse for lån a[udstyr, valg af båd og andre gode råd; Pia Abo østergaard, gode råd;
Michael F. Quist, gode råd og nødopbakning; Dan Hansen, og ikke mindst Emil Nørholm fra
Humlebæk. Tak for interessen fra vores venner i DSR. Desuden en stor tak til folkene i
Roklubben Viking (Fakse Ladeplads) for en fremragende service med bl.a. fakkelmodtagelse
på bådebroen om aftenen.
Der var ikke altid megen tillid at spore, når vi drøftede projektet og vores estimerede tidsplan i
klubben, hvilket blot skærpede vores insisteren på at gennemføre - så også tak for skepsis'
Det gav faktisk lidt ekstra benzin.
Vi vil derimod gerne opfordre alle, der har lyst til at prøve kræfter med opgaven. Der kan
sagtens optimeres med f.eks. fast ledsagervogn med madvarer og telte og mindre søvn.
Opskriften er ganske enkel: Træn grundigt med lange ture, spis rigtigt, hold så få pauser
undervejs som muligt og brug mindst mulig energi på alt, hvad der ikke har med roning at
gøre. Regn i øvrigt med, at der ryger 3-5 kg kropsvægt - man kan med andre ord ikke nå at
indtage nok i forhold til, hvad man forbrænder. Vi giver gerne råd til kommende udfordrere!

AjCarsten Givskov, Michael Stig Hansen og Torben Strøm Hansen

Handelsbanken Midtbank
El' du lig<.' sa kritisk oH'rfor din hankfOl'hindels<.' som
dit spo .. tsudst~T'!
I Handelsbanken Midtbank yder vi klID individuel n\dgivning med respekt for den enkeltes
behov - også løbende! Vi tror på, at det giver langsigtede relationer.
Som medlem af Danske Studenten; Roklub har du mulighed for at opnå attraktive vilkår på
dine bankforretninger - eksempelvis kan vi fortiden (pr. 15.05.03) tilbyde belåning af
andelsbolig til 5,70% p.4, var.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder
Handelsbanken Midtbank
Østerfælled Torv 40, I.tv.
2100 København ø
TlfnT. 3525 3800 Fax nr. 35253801
osterbro@handelsbanken.dk
www.handelsbanken.dklosterbro
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Svanemøllematchen 2003
Den tilbagevendende meget vigtige dyst imellem naboklubbeme i SvanemøHen løb af staben
den 1. sept. 2003. En tak skal lyde til de mange tilskuere, som trofast stod og heppede på alle
holdene. Det var her. man i første omgang kunne mærke, at vi var stærkere end Kvik.
I år som noget nyt var der to damekaninløb. Matchen blev indledt med kampen om
Svanemøllesilden, som det nye damekaninløb. Siden hen viste det sig, at pokalen var en frodig
kvinde; en guldsild. Dette løb viste sig at være det første løb, som vi vandt. l alt blev det til
otte sejre tilos ud af II løb. Det må siges. at det var dejligt at vise, at vi endnu engang kunne
slå Kvik.

Arets racerkaniner hang bestemt ikke med ørerne efter deres flotte præmiehøst
(Foto: Lars Bundesen)

Til Svanemøllematchen var der Il løb i alt, som blev roet af følgende DSR-roer:
Løb I: 4-åres kanindamer, Svanemøllesilden. Vundet ©
Nille Lund, Anne K. Hansen, Nicole Neubauer og Dorthe Wadum,
cox: Morten Jensen
L øb 2: 4-åres damer. Tabt <ED
Birgitte Røddik, Marianne Juhler, Dorthe Brask og Trine Hansen,
cox: Lotte Reinert
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Løb 3: 2-åres herre. Vundet ©
Svend Petersen og Rasmus Fogh,
cox: Berit Haahr Hansen
Løb 4: 4-åres kaninherre, Bolcheglasset. Vundet ©
Martin Bjerre, Janus Rasmussen, Stefan Elmer og Morten Sørensen,
cox. Christen Krogh
Løb 5: 2-åres damer. Tabt ®
Helene Frische og Birgitte Sommer
cox: Berit Haahr Hansen
Løb 6: 4-åres kanindamer, Damepokalen. Vundet ©
Tilde Wonsild, Anja Dynesen, Lotte Ibsen og Lotte Rasmussen,
cox: Birgitte Sørensen
Løb 7: 4-åres herre. Vundet ©
Graeme Keith, Dirch Monrad, Peter Ogstrup og Klaus Svendsen,
Cox: Morten Jensen

Formanden var på pletten og overrakte den velfortjente præmie /iI DSRs vindere af
Svanmøllematchens løb 7. Fra vens/re: Formand Paul Briiniche-Olsen. Graeme Keith, Klaus
Svendsen, cox: Mor/en Jensen, Dirch Monrad, og Peter Ogs/rup
(F%: Lars Bundesen)
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Løb 8: 4-åres DSRV vs. KV. Vundet ©
Per Jess, Johan Frydendahl, Stig Rasmussen og Ib Frausing,
cox: Marianne Juhler
Løb 9: Gig-otter mix. Tabt ®
Rasmus Fogh, Michael F. Quist, Agnethe Christensen, Helle Hansen,
Jan Monrad, Dan Hansen. Karin Tyberg og Birgitte østergaard Hansen
cox: Christen Krogh
Løb 10: 4-åres Bestyrelsesløb, Vundet ©
Michael H. Qvist Solveig Hansen, Trine Kombech og formand Paul Briiniche-Olsen,
cox: Benedicte Brolun
Løb 11: 4-åres kaninherrer, Spejlet. Vundet ©
Mikkel Seifert, Lasse Lorentzen, Klaus Bjerg og Henrik Brems,
cox: Karen Jensen

Af Berit Haahr Hansen

DSRs bestyrelse vandt - selvfølgelig -løb 8, da de dystede med deres lidelsesfæller i Kvik
(Foto: Lars Bundesen)
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Lysefjorden juli 2003
Vi startede fredag sen eftermiddag med at tage til Skive for at overnatte hos Steens forældre .
Da vi ankom meget sent, havde vi egentlig spist aftensmad, men vi blev modtaget i bedste
jyske stil med et overdådigt traktement. Så da vi adskillige timer senere indtog stuegulvet og
samtlige værelser for at sove, var vi mætte og måske lidt mere end veltilpasse.
Næste morgen var vi meget tidlig oppe - faktisk alt for tidligt. Nærmere betegnet 4 timer, det
antal timer færgen var forsinket. Efter at have nærstuderet færgens logistik undrer vi os ikke
længere. Efter 8 lange timer på færgen og en ufrivillig og ikke-guidet rundtur i Stavanger
fandt vi endelig roklubben,
hvorfra vi skulle ro næste
morgen.
Vi lagde alt bagagen frem på
bådpladsen og første tanke var
"H vor er de sidste tre både ti I at
fragte alt det i ... med?". 2 af de 6
både, vi skulle ro i, mindede mest
af alt om flydende badekar endda
med indbygget kølerum til vores
medbragte øl. Efter 2 timers
intensiv pakning af bådene kom
vi omsider af sted. Vores distance
den dag var dog ikke så lang, så
vi var allerede fremme inden
frokost. Resten af dagen gik for
de flestes vedkommende med en lille hygge rotur, som viste sig at være ret udfordrende, da
det i mellemtiden var blæst op. Efter aftensmaden fangede Morten makreller, mens andre trak
torsk i land.
Mandag morgen stod vi igen tidligt op - tidligere end vi gør, når vi ikke er på ferie, men er det
aktiv ferie eller hvad? Rasmus forsøgte at gøre Morten fiskekunsten efter, men fik kun
tiltrukket mågerne. Vi spiste frokost i en lille havn, hvor den store attraktion var en lille blå
fisk og en søstjerne på størrelse med et toiletsæde (Arh kan det nu passe?). Om eftermiddagen
ankom vi til en campingplads, hvor vi havde to overnatninger. Vi slog teltene op og lavede
god mad på de medbragte gasblus, senere blev sangbøgerne og whiskyen flmdet frem, og så
var der grobund for en rigtig hyggelig aften.
Tirsdag var turens overliggerdag - rent vejrmæssigt blev dog ikke en overlækkerdag. Så vores
vandretur til Preikestolen blev en våd og tåget fornøjelse. Udsigten blev ikke den, vi havde
forventet, men udsigt eller ej man skal jo til tops. Lettere forkomne og meget våde gik vi ned
igen, hvor vi fandt alle tiders beværtning, der kunne byde på suppe og hjemmelavede vafler.
Thomas stod for aftenens underholdning, som i al sin enkelhed gik ud på at vikle 100 meters
knudret fiskeline ud. Det klarede han i tiden 3 timer og 43 sekunder. Tillykke med det.
Den efterfølgende dag ventede turens hårdeste etape på 47 km. Samtidigt var det også den
dag, vi for første gang roede på Lysefjorden. Naturen var overvældende, de omtrent 600 meter
høje og stejle klipper på begge sider var fascinerende, og fIk os til at føle os meget små. Nu så
vi også Preikestolen fra neden af - der var langt op.
Til næste generalforsamling stiller vi forslag om at omdøbe DSR til Danske Stupide
Retorikere. Dette forslag fremkommer af den diskussion, vi havde omkring, hvordan vi skulle
ligge til ved dagens lejrplads. Bagagen skulle nemlig læsses af et sted og bådene bæres op et
andet sted - UHA det var svært.
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Vin terkaj akret 2003/04
Sæsonen for kajakroning i DSR går fra standerhejsning til standerstrygning med den tilføjelse,
at vandtemperaturen i Øresund skal være mindst IO grader celsius. Det betyder, at når disse
linjer læses, skal man have vinterkajakret for at være aktiv på vandet i kajak.
Ifølge DSR's kajakreglement kan vinterkajakret tildeles rutinerede roere for en vintersæson
ad gangen. Tildeling af vinterkajakret kræver som udgangspunkt samlet rutine på mindst 600
roede kilometer, men sker i øvrigt efter en individuel vurdering.
Der er i september måned hængt en liste op på opslagstavlen, hvor medlemmer, der ønsker
vinterkajakret, kan skrive sig på. Listen over medlemmer med tildelt vinterkajakret vil være at
finde på opslagstavlen medio oktober.
Vinterroning i kajak stiller ekstra store krav til roerens evne til at vurdere vejr og hav samt
egen kunnen, fordi en eventuel kæntring kan være livstruende på grund af hurtig
underafkøling og krampe i det kolde vand . Derfor anbefaler kajakudvalget altid at ro flere
sammen og evt. bruge våddragt. Svømmevest skal altid benyttes mellem l . oktober og l. maj.

Kajakudvalget

F'lotte DSR-placeringer i sommerens kajakløb
August måned er højsæson for de afDSR's kajakroere, der stiller op i konkurrencer. Hver
eneste weekend er der løb, somme tider flere, og også i år har DSR-medlemmer gjort sig flot
bemærket. Her er et udpluk af resultaterne:
Ved Suså-løbet (30. august) på over 35 kilometer vandt Eva Brøndum og Leif Werborg i K2
Tur Mix - på trods af, at roret knækkede IO km fra mål. Flot gået.
Titus Gylvin blev nr. 2 i senior/turklassen ved Kronborg-løbet (23. august) på over 36
kilometer i stiv kuling på Øresund. Peter Viuf blev nr. 3 i Gid Boys-klassen, ligeledes i
turkajak.
Ved DM i Maraton på Maribo Sø i weekenden 16.-17. august blev det ikke til DSRplaceringer denne gang på trods af en helhjertet indsats fra de deltagende DSR-roere. Igen i år
var vejret udfordrende ved DM med ca. 15 sekundmeter vind på langs af den IO km lange
rundstrækning, der skulle tilbagelægges hhv. to eller tre gange.
Så var der straks bedre vejr i Svendborg til Thurø Rundt IO. august. Med temperaturer på op
mod 30 grader var det bare med at have drikkesystemet på plads til de 20 km rundt. Morten
Juul vandt en lidt tyndt besat senior-klasse med kun tre deltagende roere, og nr. 2 var også fra
DSR, nemlig Francois Hanon.
Ved Tour de Gudenå 13 .-14. september havde DSR i alt otte roere til start, men på grund af
bladets produktionstid forelå resultaterne endnu ikke ved deadline.

Af Søren MC
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DSR FA VORITLEVERANOØRER I
td ~ fi;vorit/everCJf7døret/

Alfa Eklund Rengøring og Vinduespolering
Tlf. 70206776 www.alfa-eklund.dkhel@alfa-eklund.dk

Barholt Cykler, Arhusgade 21, Kbh. ø.
Tlf. 3538 4084

Bryllupskørsel i Packard 1929 v. Steen Ulrik Petersen medi. nr. 4650
Tlf. 48172117 steen@presales.dk

Carlsberg, Vesterfælledvej 100, Kbh V.
Tlf. 3327 3327 www.carlsberg .dk

Danske Bank, Strandvejen 8, Kbh ø.
Tlf. 39160630 www.danskebank.dk
Friangs Optik, Østerbrogade 111, Kbh ø.
Tlf. 3929 1126

Friluftsland, Frederiksborggade 52, Kbh K.
Tlf. 33145150 www.friluftsland.dkkobenhavn@friluftsland .dk
Geobyg Ejendoms Service, Willemoesgade 43, Kbh ø .
Tlf. 4018 6616

Handelsbanken Østerbro, øster Fælled Torv 401. tv., Kbh ø.
Tlf. 35253800 www.handelsbanken.dkosterbro@handelsbanken.dk

Lindblad WS, Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh ø.
Tlf. 3526 1366 www.lindblad-ws.dklindbladws@adr.dk

SA-EI Autoriseret elektroinstallatør ApS, Philip Schous Vej 21, Frb.
Tlf. 3888 1909
Ole Malhiesen Ure, østergade 8, Kbh K.
Tlf. 3314 1208 www.olemathiesen.dk email@olemathiesen.dk

UNIQUE Møbler, Østerbrogade 115A, Kbh. ø.
Tlf. 39298118 www.unq .dkmoebler@unq.dk

Øbro Træ, Randersgade 23-27, Kbh . ø .
Tlf. 3542 1657
Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering :
PoulDanstrup Andersen Tlf. 3333 9378 annoncering@dsr-online.dk

O-løb på Sjælland okt.lnov.ldec. 2003

12110
12/10
18/10
19/10

Sted
Stenholt Vang
GI. Grønholt Vang
Danstrupncrogenberg
St. Dyrehave
Slagslunde
Folehaven
RavDsholt
Tokkekøb Hegn
Boserup
Grib Skov

Arrangør
Fredensborg OK
OK øst
HSOK
FIF Hillerød
Kildeholm
Søllerød OK
DSR
KFIU/Skærmen
Roskilde OK
Herlufsholm OK

01/11
09/11
09/11
23/11
14/12

Ravnsholt
Ravnsholt
St.Hareskov
Ravnsholt
Ravnsholt

Lillerød IF
DSR
OK 73
DSR
DSR

Dato
Ol/IO
03/10
04/10
05/10
08/10
11/10

Bemærknineer
B-nat
B-nat
Regionalløb
B
Natuglestafet
DM-nat
Gåsehusløb

DSR
Klubmesterskab
D
Gåsehusløb
Jættemil
Gåsehusløb
Julekispus

Tilmelding
Gåsehusløb

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km

Øvrige løb:

Senest IO dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917

y derIigere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbskalender' .
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, der afholdes i København og
Nordsjælland, er listet.

Opdagelsesrejsende søges !
Vil du være med til at erobre nye territorier, indgå banebrydende
aftaler med de indfødte og vende hjem læsset med guld og ædelstene?
Så har DSR's annonceudvalg et godt tilbud til dig.
Vi har brug for et par medlemmer til at opdyrke nye annoncører til DSR Bladet.
Derfor vil vi gerne i kontakt med dig, hvis du er god til at sælge eller
har forstand på DTP og i øvrigt har lyst til at gøre en indsats for klubben.
Er du interesseret i at høre mere, så send os en mai! på
eller ring til Poul Danstrup Andersen på tlf. 33 33 93 78.
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

ø

Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor) : 39 29 63 26 Telefruc 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (bådhal): 391858 II

Formand:
Paul Brilniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
ti 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

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

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
21 00 København ø
ti 392748 82
e-mail: sekretaer@dsronline.dk

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

Instruktionsroebef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
ti 38 IO 95 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsroehef:
Peter R. B. Hallo
Philip De Langes Alle 7a,
2. th, 1435 København K
ti 32 59 51 00
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroehef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 51
2840 Holte
ti 4546 1343
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kaj a krochef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B, 5. tv.
2100 København ø
ti 35344463
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motioo+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 København N
ti 35 83 98 39
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
ti 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køkken- og udlejningschef:
Benedicte Brohm
e-mail: koekken@dsr-online.dk

Materielforvalter:
Flerriming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
ti 3677 1009
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

IT-chef:
Michael H. Qvist
Vognmandsmarken J 2, I.th
2100 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

Orieoteriogssektionen
Formand:
Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
ti 45 885886

Kasserer:
Michael Remod
Skarøgade 5, 2.th .
2100 København ø
ti 39206838

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
ti 45 85 86 05

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
ti 396803 19
e-mail: hiulatssi.dk
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En gulds ild gik i garnet, da DSRs kanindamer vandt Svanemøllematchens løb l. Godt roelog
et stort tillykke til (fra venstre) Dorthe Wadum, Nicole Neubauer, Nille Lund, og Anne K.
Hansen (Foto: Lars Bundesen)
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Sch6ne bayrische Frauen mit Holz vor der Hiitten

[R edaktionen:
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 04 64, Annemette Ryge, Henrik Pedersen,
og Peter Wigh Magnus

Materiale til bladet

kan sendes på e-mailliladressen:bladet@dsr-online.dk
Indlæg kan naturligvis også fremsend es på diskette eller Cd-rom til DSR med att. lil redaklionen.
Disse kan afl everes i redaktions bakke i bestyrelses lokalet eller i brevsprækken på kontoret i
bådhallen.
Del er mesl praktisk for redaktionen. at indlæg sendes som vedhæftede Jiler til e-maiIs og ikke
som tekst direkte i maiJs. Endvidere beder vi om , al indlæg ikke forsynes med sidehoved og fødder. da de er besværlige at fjerne. Vi modtager meget gerne billeder til illustration af indlæg.

Deadlines
Decembernummer:

Mandag den IO. november

Januarnummer 2004:

Udkommer ikke

Deadlines for det nye år følger i december nummer
Bemærk: He nvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til
kontinge ntkasserer Ole Hansen enten skriftlig1 til kluhben eller på e-mailadressen
konti ngent(uldsr -on line. dk.
Tryk: Offsela. 4913 Horslunde

Oplag:

l . 250 slk.

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på
kontorets dør i bådhallen . Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent.
KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse aLbetalingsfrist
pålægges et gehyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbelaling, kan der ses
bort fra rykker. men gebyrel vil bliv~ opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr.
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal , idel første kvartals
kontingent dog er 570 kr .
UDMELDELSE: s ker skriftligt til klubben (ink!. e-mai! til kontingentkassereren:
konlinge nt(a) dsr-onlinc.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en
kvartalsm åned (l / I. 1/4. 1/7 og 1110 ). Cienindmeldel se fra personer, der har udm eldt sig af
kluhben inden for de seneste 12 måneder. accepteres kun mod betaling af kontingent for
perioden Ira udmeldelsen til gen indmelde lsen .
OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og
kontingentplig1ig. indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og
aktivitet er henytte, . Eksklusion vil først finde sled ved en restance svarende til Y2 - l års
kontingent. og restancen vil 0111 nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hernled betales af skyldneren.

rrurside/olo fra årelS Oktober/est dell II. oktober afholdt alMotion+. Foto: Lars Bundesenl
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Leder og beretning fra redaktionen 2003
Bladet er denne gang fYldt til bristepunktet med beretninger fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer (+andre udvalg) i DSR. På den måde får aJle medlemmer afDSR en
ide om, hvad der er foregået i udvalgene i det forgangne år - og måske lyder pågældende
udvalg, som lige noget for DIG! Ved at læse beretningerne er du samtidig klædt godt på til
generalforsamlingen den 21. november her i klubben.
Turbulent år i redaktionsgruppen
Her i redaktionsgruppen er der sket mangt og meget.
Jeg kom til som redaktør i år (2003) med et mandskab på to personer inkl. mig selv. Vi
voksede dog hurtigt til fire, og fremtiden tegnede lyst, men ak den ene meldte sig kort tid efter
ud af klubben, og hurtigt stod det klart, at tre som trækker det tunge læs er alt for lidt. Vi
havde dog intet valg for bladet skulle jo ud, og i et par måneder var vi især to, som kæmpede
en ihærdig kamp for bladets overlevelse. Det betød endnu et farvel til Helene Frisehe, som
ydede en kæmpe indsats. Tusind tak, Helene - du ved, at du altid er velkommen tilbage, hvis
du får mod på det igen!
Et nyt hold er på banen
Nu er vi så igen en gruppe på fire personer bestående af Henrik Pcdersen, Annemette Ryge,
Peter Wigh Magnus og Marianne Bentzen. Vi har hver vores forcer inden for redaktionelt
arbejde; og sideløbende med udgivelsen af bladet arbejder vi på en masse nye tiltag.
Dette førte i september måned til en meget konstruktiv strategidag, hvor emner som "bladets
fremtid"; DTP programmer; layout; og selve bladproeessen blev diskuteret. Vi er alle sammen
meget indstillet på at finde frem til de ressourcer, som på sigt kan optimere bladet og selve
bladprocessen, så vi er gearet til at lavefremtidens blad. Her tænker vi især på det rent
elektroniske, hvor bl.a. indkøb af nye DTP programmer og et bevilliget digitalkamera skal
hjælpe os på vej. Ikke mindst til at tackle det nye tiltag med annoncer i bladet.
Enhver redaktørs drøm ...
Det er vel, at der som denne gang (og et par gange før) er så meget materiale fra
medlemmerne, at vi må vælge at udskyde en del artikler til næste nummer. Vi håber ikke, at
de medlemmer som har gjort en stor indsats med at fremstille diverse tekster, føler sig stødt,
men det har desværre været nødvendigt med en udvælgelse.
Fra redaktionens side skal dog lyde et stort: "Tak, for jeres kæmpe indsats - uden jer intet
blad!" til alle vores tlittige bidragsydere. Fortsæt endelig.
At annonceudvalget også meget gerne må fortsætte med at skaft<: nye annoncører, det er der
vidst ingen tvivl om. I gør det rigtig godt, og sørger efterhånden lilL at en stor del af bladets
udgi fler er dækket - tak, for det!
Bladets anno 2004
At lave blad er ikke helt så enkelt, som det nu engang ser ud. nar dll sidder med det færdige
blad i hånden; men det er en helt anden historie, som vi vil hrint>-c <:11 all(kn gang.
Lige nu glæder vi os til at arbejde videre med bladet og de man!!" Ilye tiltag, og mon ikke der
lurer nogle nye udfordringer lige henne om hjørnet. Hvis du har I.!et Iyq til at være med, så er
du mere end velkommen til at kontakte os på: bladet@dsr-onlill<: .Ik

På redaktionsudvalgets vegne Marianne Bentzen (redaktør)

Aktivitetskalender 2003
g
g
g
g

Datoer

Begivenheder

07. november

Kajak fredagsbar

14-16. november

Stronhult-retro

21. november

Generalforsamling kl. 20.00

06. december

Julefrokost

Nyt fra bestyrelsen
g

Der blev snakket en del om den kommende generalforsamling, hvor vi
selvfølgelig glæder os meget til at se samtlige medlemmer! Dagsordenen og
indkomne forslag til generalforsamlingen kan ses på de næste sider.
Udvalgsformændene for henholdsvis motions- og langtursudvalget trækker sig,
og der skal derfor tindes to nye kandidater til posterne.

g

Bestyrelsen har til hensigt at nedsætte et husudvalg. Udvalget skal sammen med
husforvalter Mogens Haut tage sig af de mange opgaver, som vedrører huset her
på Strand vænget. Der vil snart blive indkaldt til et orienterende møde for alle
interesserede. Læs desuden nærmere i formandens beretning s. 8-10.

g

Den afholdte informationsaften om vinterens aktiviteter viste sig at være en rigtig
god ide med mange fremmødte, og aftenen vil derfor blive gentaget næste år.

g

Kajakudvalget har købt en maraton kajak, som skallTgge på Bagsværd.

g

"Udgården" bliver nu afhændet, da det nedsatte udvalg endnu ikke er kommet
med en udmelding' omkring stedets fremtid!

Vinter 8'er Grand Prix
Konkurrence i ergometer åbent for alle
Vinter 8'er Grand Prix er en konkurrence i ergometer, som alle har mulighed for at deltage i!
Konkurrencen har 5 runder, og i hver runde skal hold af 8 roere ro en bestemt distance eller
periode, og resultaterne indberettes til DFfR (Dansk Forening for Rosport). På deres
hjemmeside kan man så efterfølgende se resultaterne fra alle de deltagende klubber.
Holdenes 8 personer behøver ikke at være de samme fra gang til gang, så det er muligt at
deltage i enkelte runder. De 8 roere skiftes til at ro på et ergometer efter følgende krav:

J. runde: hver person ror 500 meter 2 gange
2.
3.
4.
5.

runde:
runde:
runde:
runde:

hver
hver
hver
hver

person
person
person
person

ror
ror
ror
ror

min. 1.000 meter, tilsammen ros 25.000 meter
2.000 meter
15 minutter
min. 2.000 meter. tilsammen ros 42.195 meter

Det eneste krav for at stille op til de første runder er, at man har prøvet en smule
ergometerroning, så man ikke kommer til at skade sig selv. Til de efterfølgende runder
forudsættes det. at man har trænet lidt mere i løbet af vinteren, da konkurrencerne bliver mere
og mere krævend e.
I DSR giver vi mulighed for at deltage i 8GP på følgende tidspunkter:
J.
2.
3.
4.
5.

runde:
runde:
runde:
runde:
runde:

fredag 3 I II O kJ. 18.30
søndag 30/11 kJ. 17.30
fredag 12/ 12 kJ. 18.30
søndag 1/2 kl. 12.00
lørdag 28/2 kJ. 14.00

For at vi kan sammensætte holdene, skal man tilmelde sig via groupeare (DSR roaftaler) til de
enkelte runder senest 2 dage før. Har man ikke mulighed for del1e, kan man kontakte Thomas
eller Katrine, som så sørger for tilmeldingen.
For at træne til ergometer-konkurrencerne kan man fx deltage i den åbne ergometertræning
hver mandag-torsdag k!. 20.15 - se andet indlæg. Læs mere om 8GP på DFfR's hjemmeside
www.roning.dk.
Hilsen

Thomas Ungstrup Olsen
thomasungstrup@yahoo.dk
TIt". 35 34 77 30
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Katrine Kjærsgaard
katrine@option .dk
Tlf. 38 88 IO 52

Generalforsamling i DSR den 21. nov. kJ. 20.00
Dagsorden ifølge lovene:
I) Aflæggelse af beretning
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3) Særlige forslag
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5) Valg af formand: Paul Brtiniche-Olsen genopstiller
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller
7) Valg af sekretær: Dorthe Bartels genopstiller
8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller
9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller
IO) Valg af instruktionschef: Christen Krogh genopstiller
j l) Valg af motionsroehef: Karen Lauberg opstiller
12) Valg af kajakrochef: Søren Møller Christensen genopstiller
13) Valg af langturschef: Jakob Aloor opstiller
14) Valg af husforvalter: Mogens Haut genopstiller
15) Valg af to revisorer
16) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
17)Eventuelt
Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal
stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage
før generalforsamlingen, dvs. d. 22. oktober. Ved fristens udløb er et forslag modtaget.

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen
Følgende forslag er stillet af Lars Bundesen til generalforsamlingen:
"Bestyrelsen opfordres til at afsætte flere penge til vedligeholdelsen af klubhuset, således at
huset, herunder lokalerne på første sal, fremstår i pæn stand. Eksempelvis kan de indtægter,
klubben har på udlejning af lokalerne, øremærkes til vedligeholdelse."
(Se i øvrigt artikel på næste side. Red.)

Tanker om vedligeholdelse
"Ah nej, skal vi nu snakke bådslibning igen", tænker du måske, når du læser overskriften.
Men nej, dette indlæg handler ikke om bådvedligeholdelse, men om vedligeholdelse af vores
klubhus.
DSR 's klubhus på Strandvænget er heldigvis en bygning, der bliver bmgt meget. Både
sommer og vinter er der ofte 100 personer eller flere, der har deres gang i huset i løbet af en
dag. Som medlemmer kan vi glæde os over, at der er så mange aktiviteter i vores klub.
Desværre så bærer vores fælles hus også temmelig meget præg af den flittige brug. Fx er
dørpartier og paneler i foyer, festsal og øvrige lokaler på førstesalen skrammede; stolene på
verandaen er godt slidte efter daglig brug i mere end et årti, og vore gamle hvide havestole ser
forfærdelige ud (selvom det vist er nogle gode Fritz Hansen-stole, der bør renoveres). For nu
bare at nævne nogle enkelte ting.
Efter min vurdering kan den nuværende vedligeholdelse afhuset m.v. ikke holde trit med det
daglige brugsslid .
Det forlyder, at bestyrelsen arbejder på at nedsætte et husudvalg, der bl.a. skal støtte
husforvalter Mogens Hau! i hans funktioner og tage sig af at arrangere arbejdsweekenderne.
De nærmere deialjer vedrørende udvalget er ikke i sin helhed nået medlemmerne endnu, men
det lyder som et godt initiativ.
Flere arbejdsweekender (og flere, der deltager i dem) vil nok kunne forøge vedligeholdelsen af
vores kære klubhus, men jeg tillader mig at tvivle på, at det er tilstrækkeligt - selvom det jo
ville være dejligt, hvis det var. Et halvt hundrede penselsvingende medlemmer, der mødte
frem en lørdag, kunne jo stærkt medvirke til at få huset i pæn stand. Men jeg tror desværre
ikke, det er realistisk kun at basere sig på medlemmernes indsats.
Jeg vil derfor stiHe det forslag til generalforsamlingen, at bestyrelsen afsætter flere penge til
løbende vedligeholdelse af huset, således at der kan blive råd til at hyre bl.a. en professionel
maler fra tid til anden.
Fx kunne bestyrelsen vælge at hensætte de penge, der indkommer ved udlejning af lokalerne,
til vedligeholdelse.

Jeg er klar over, at bestyrelsen ikke kan bindes af vedtagelsen af et sådant
forslag, men medlemmerne har herved mulighed for at give en
ti Ikendegiveise af, om del er et forslag, der har bred støtte.

Af Lars Bundesen

Formandens beretniag 2002/2003
• Et år med stor aktivitet
• Blå Plan truer roningen
• Færre medaUer i kaproning
Fra tid til anden må man gentage sig selv. og det sker også for mig. I beretningen for
2001/2002 skrev jeg, al del blev en af de bedste somre i adskillige år. Del kan, som bekendt,
også siges om sommeren 2003 . Den blev lang og varm, selvom hyppig østenvind gjorde del
til en knap så god rosæson på Øresund. S2Jgningen til klubben var også stor; der var fuldt hus
til de to intro-aftener, og slutresultatet, næsten 200 medlemmer, der fik roret i løbet af
sæsonen, blev nået efter en flot indsats fr~ de mange instruktører.
Årets kaniner blev også prøvekaniner på tlen ny kanindåb. Væk med rådne fisk, gabestokke og
Odin, ind med roorienteringsløb med poscer med rorelevante opgaver. Det er mit indtryk, at
kaninerne tog godt imod den nye form fo.- kanindåb, og personligt synes jeg, at arrangementet
var meget vellykket og en tiltrængt fornyelse.
De mange nye kaniner og en glædelig udvikling med et svagt fald i antaHet af udmeldelser
betyder, at klubben ved udgangen af3. kvartal 2003 havde næsten 1100 medlemmer. Heraf er
i øvrigt 42 % kvinder.

På Øresund
Mange medlemmer betyder stort slid på materiellet og kapacitetsproblemer på de gode
sommeraftener. Selvom det er få gange om året, at der er mangel på både, besluttede
bestyrelsen på sin Strategidag i marts at i~angsætte en plan med henblik på mere optimal
bådanvendelse. Der blev afsat 25.000 kr. til et bådindstillingshold. Den glimrende rostatistik,
som vi har fået udviklet, gør det nemlig muligt at se, hvor meget de enkelte både bliver
benyttet. Og flere af inriggerne og en del af outriggerne blev ikke brugt så ofte.
Bådindstillingsholdet med Berit Haahr i 1>idsen har over sommeren gjort en stor indsats for at
trimme bådene, og et godt initiativ vedrørende outriggerroning har også betydet, at de har
været mere på vandet end i mange år.
Outriggerroningen har ellers-mestendels foregået i Sverige i forbindelse med den årlige
Hjelmsjo-tur. Også i år var det en stor smces, tillige hjulpet af fremragende vejr. Mogens
Haut, som har været primus motor bag Hjelmsjo-arrangementerne, har ønsket at trække sig,
men jeg håber meget at den øvrige Hjelm.jo-junta suppleret med nye kræfter har lyst til at
bære den traditionelle tur videre.
Mogens gjorde sig i øvrigt bemærket ved at fYlde 75 år i december 2002. Det ønskede han nu
ikke selv at gøre så meget stads af, men k ubben holdt en velbesøgt reception, hvor vi samtidig
benyttede lejligheden til at udnævne Mogens til æresmedlem.
lløbel af sorruneren blev der købt nye redningsveste, så behovet både tillangtursroning og
roning i dagligt farvand skulle være dækCt. Efter en drøftelse har bestyrelsen besluttet at
brug af redningsveste eller medbringeise Ileraf fortsat ikke skal være obligatorisk ved roning i
dagligt rofarvand i sommersæsonen, men det er vigtigt, at muligheden forligger for de
bådhold, der måtte ønske det.
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Studenterroklub
På bestyrelsens strategidag blev også "studenterproblematikken" berørt, Det var en opfølgning
på generalforsamlingen i november 2002, hvor et medlem havde stillet forslag om, at lovene
skulle ændres, så det ikke længere fremgik , at optagelse forudsætter, at man har en
adgangsgivende eksamen til en højere læreranstalt eller er gymnasieelev el. lign. Forslaget
faldt, men bestyrelsen fandt diskussionen principiel og indbød derfor til et medlemsmøde i
maj om problemstillingen,
Kun 13 medlemmer mødte op, og bestyrelsen var tæt på at være i overtal. Det må tages som et
udtryk for, at det ikke er et emne, der optager medlemmerne i det daglige. Et af forslagene på
mødet var, at det i stedet for kom til at fremgå af lovens formålsparagraf, at klubbens formål
er studenterroning, Det vil i realiteten være at vende tilbage til lovene fra før 2002, idet det af
disse fremgik, at "Klubbens formål er udøvelse af roning blandt studenter og blandt
eksaminander ved Danmarks tekniske Højskole", Bestyrelsen vil tage problemstillingen op til
overvejelse næste gang klubbens love skal revideres,

Blå Plan truer
Klubbens hus i Strandvænget har nu ligget fredeligt i næsten 70 år. Der er sket meget
omkring, bl.a. er Svanemøllehavnen blevet væsentlig udbygget, og vi skal ro en lang vej uden
om opfyldningen for at kunne komme ind i Københavns Havn. I løbet afvinteren renoverede
havnemyndighederne bolværket langs roklubberne og vi benyttede lejligheden til at få ponton
og slæbestæder renoveret. Men meget mere er måske i vente. Københavns Kommune har
sendt en plan for byens havnearealer til offentlig debat. For så vidt angår Svanemølleområdet
indeholder planen bl.a.:
en offentlig sti langs molen fra Svanemøllebugten til Svanemølleværket, dvs. over vores
forplads
et vandsportscenter m. vandskisport og vandscootersport i Svanemøllebugten
en strand i Svanemøllebugten
husbåde i Svanemøllehavnen og i Svanemølleløbet
grønne arealer, hvor roklubberne ligger!
Planen indeholder også kaproningsbaner i Sydhavnen, men ellers kan man ikke sige, at der er
taget hensyn til roningen. Tværtimod synes det, som om kommunen ikke mener, at
roklubberne skal eksistere,

Konkurrence
Kommer der til at ligge husbåde i Svanemølleløbet, må den årlige Svanemøllematch (i daglig
tale KVIK-matchen, fordi kun DSR og KVIK deltager) nok flyttes. I år vandt DSR i øvrigt 8
ud af II løb, Et godt resultat efter en rosæson, der trods en stor indsats var præget af færre
medaljer end sidste år. Ved VM i Milano i august vandt Guldfireren igen, og igen med to
DS R-roere i båden (Eskild Ebbesen og Thomas Ebert). Danmark fik også guld i toer uden.
DSR havde i øvrigt hele 16 roere med til VM .
Ved det efterfølgende DM slog Thomas Ebert og Jacob Amstrup-Møller, DSR, de regerende
verdensmestre i toer uden . Også letvægtfireren gav DM til DSR .
På hjemmefronten var det glædeligt, at vores egen klubkaproning i september trak flere
deltagere end i mange år. Der måtte ligefrem indledende heat til.
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Kontingentforhøjelse
Klubbens økonomi ser rimelig ud for tiden. Regnskabet for 2002/2003 viser et pænt overskud ,
men større renoveringsopgaver på huset og fornyelse af bådparken trænger sig på. Der er tale
om udgifter, som ikke kan hentes ud af det almindelige budget; der må støtte til udefra.
Kontingentet forhøjes normalt hvert andet år under hensyntagen til prisudviklingen, men i år
foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse uden for nummer. Det skyldes, at Nettet, herunder
Groupcare, i stadig større omfang benyttes i kommunikationen medlemmerne imellem og
bestyrelsen vil gerne stille VIP-medlemskab af Groupcare gratis til rådighed for
medlemmerne. For at finansiere dette, foreslås en kontingentforhøjelse på 5 kr. om måneden,
så kontingentet kommer op på 195 kr./md.

Liv i huset
Nu er vintersæsonen ved at komme i gang. Gymnastikken har i de seneste år haft dalende
tilslutning, mens der er stadig mere aktivitet i roergometrene i træningsrummet. Her er
kapacitetsgrænsen ved at være nået, og bestyrelsen håber derfor, at der bl.a. med nye
instruktører kommer øget interesse omkring aktiviteterne i salen.
Huset i Strandvænget er klubbens omdrejningspunkt. Der er mange aktiviteter i huset, og del
skal fungere optimalt. Bestyrelsen har besluttet, at søge et Husudvalg etableret. Der er mange
spændende opgaver vedr. huset og dets indretning, fx et projekt vedrørende renovering af
badefaciliteterne. Bestyrelsen håber, at der er flere medlemmer, der godt kunne tænke sig at
være med til at præge huset. Der vil blive indkaldt til et igangsætningsmøde i løbet af vinteren.

Af Paul Bruniche-Olsen

Handelsbanken Midtbank
Er du lige-

s~l

kritisk O\'e-rfor din bankforbinde-Ise- som
dit sportsudstYI'?

I Handelsbanken Midtbank yder vi kWl individuel rådgivning med respekt for den enkeltes
behov - også løbende' Vi tror på , at det giver langsigtede relationer.
Som medlem af Danske Studenters Roklub har du mulighed for at opnå attraktive vilkår på
dine bankfon·etninger - eksempelvis kan vi for tiden (pr. 15.05.03) tilbyde belåning af
andelsbolig Lil 5,70% p.iL, VID".

Kontakt os og hOl' mel'e om dine muligheder
Handelsbanken Midtbank
Østerfælled Torv 40, l.tv.
2100 København

ø

Tlf.nr. 3525 3800 Fax nr. 3525 3801
osterbro@handelsbanken.dk
www.handelsbanken.dkJosterbro
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Årsberetning for kaproningsafdelingen 2003
Kaproerne var som sædvanligt repræsenteret over hele linjen lige fra begynderstadiet til de
noget mere øvede elitekaproere og veteranroere på vandet i 2003.
Nye kaproere er dukket op i DSR, og det er vel at mærke helt nye roere udefra, samt garvede
kaproere fra andre klubber.
Alle har deltaget i forskellige kaproninger både herhjemme og i udlandet, hvor det er blevet til
meget flotte resultater.
At der var noget stort i vente, kunne man allerede ane i forbindelse med indendørs-DM i
januar, hvor Eskild Ebbesen satte verdensrekord i tiden: 6.08.7. Det blev også til mesterskaber
til Mads Rasmussen og Jørgen Theil.
Halvanden måned senere blev DSR atter involveret i noget stort, men det var i DFfR's
hovedbestyrelse, hvor den tidligere verdensmester i letvægt s dobbeltsculler, Regitze Siggaard,
blev valgt ind som ny næstformand.
DSR fik også en doktor i roning i år, i det den tidligere letvægts landsholdsroer, læge Henning
Bay, forsvarede sin doktorafhandling med titlen: "Arterial desaturation during maximal
exercise in man: Implication for work capacity and 02 uptake" ,
I forsommeren deltog DSR's elitekaproere i de forskellige World Cup-løb, hvor det blev til
ædle medaljer. Især Kirsten Kirk Jepsen fik en forrygende sæson, hvor hun både blev Nordisk
Mester og vandt sølv i World Cup-finalen i MUnchen i letvægts singlesculler.
Heller ikke guldfireren med Eskild Ebbesen og Thomas Ebert holdt sig tilbage i World
Cuppen, hvor det blev til medaljer af forskellig karat.
På den hjemlige front deltog DSR i første afdeling af Otter Grand Prix, hvor kvinderne strøg
til tops i Viborg med flest point. Herrernes I. division var uhyggeligt spændende, hvor DSR
og Sorø Roklub kæmpede om topplaceringerne.
Gudmund Schacks Mindelegat blev overrakt af H.K.H. Prinsesse Benedikte ved en celeber
sammenkomst i DSR. Denne gang var det unge Thor Kristensen, Hadsund Roklub, der ror på
guld fireren, som modtog legatet.
Flere afDSR's kaproere deltog i de Nordiske Mesterskaber på Hjelmsjo, hvor det blev til to
guldmedaljer. Ud over Kirstens ene, vandt Christina Rindom mesterskabet i kvindernes
dobbeltfirer sammen med sine romakkere fra KVIK.
Rune Gartner og Adrian Tan samt flere andre DSR-roere stod bag Mermaid Regattaen på
Bagsværd Sø, der blev en forrygende flot og spændende begivenhed for homoseksuelle roere
fra hele verden. Vejret var perfekt, og alle sejl blev sat til for at gennemføre en regatta af høj
klasse, og det lykkedes, men der lå også mange måneders forberedelser bag.
Da 2. afdeling af sommerens Otter Grand Prix skulle afvikles på Maribo Sø i august, skete der
det glædelige, at DSR fik et mandskab med, der til daglig trænede med udgangspunkt fra
klubben. Dermed var DSR tilmeldt i hele tem diVisioner, men inden roerne overhovedet kom i
gang, blev regattaen aflyst på grund af storm. Et par af pigerne fra Svanemøllen oplevede at se
Maribo Sø fra vandsiden i bogstaveligste forstand, og måtte reddes i land af en dykkerbåd. Det
var deres debut inden for kaproning - og hvilken debut!
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Til gengæld blev regattaen gennemført dagen efter, og her opnåede en af DSR's nye og
fremadstormende roere, Peter Gelting, at vinde sin første sejr.
Ved verdensmesterskaberne, der fandt sted i Milano, havde DSR mange deltagere med.
~ Kirsten Kirk Jepsen i letvægts singlesculler
~ Christina Rindom i tung dobbeltfirer
~ Thomas Ebert i letvægts firer
~ Eskild Ebbesen i letvægts firer
~ Mads Rasmussen i letvægts dobbeltsculler
~ Martin Nielsen i letvægts singlesculler
~ Bjarne Kallesøe i letvægts otter
~ Anders Bertelsen i letvægts otter
~ Niels Jørgen Gommesen i letvægts otter
~ Morten Skov i letvægts otter
~ Jacob Amstrup-Møller, reserve til otteren
~ Jacob Jespersen i tung otter
~ Ulrik Ralfkjær i tung Olier
~ Leo Horsted i tung otter
~ Anders Moustgaard i tung otter
~ Gunnar Levring i tung otter
I modsætning til sidste år, hvor flere danske roere tog medalje, var det sværere denne gang, og
der var ingen tvivl om, at konkurrencen var større end set før, fordi alle deltageres mål var at
blive udtaget til OL i Athen til næste år.
Seks roere tog guld i år, og fra DSR var det Eskild Ebbesen og Thomas Ebert i guldfireren. De
andre deltagere nåede end ikke i nærheden af medaljer.
Ved Danmarksmesterskaberne stillede DSR til start med et stort antal roere i praktisk taget
alle løb. Denne gang satsede man alt på, at vi kunne vinde det afsluttende otterløb. Igen blev
det et opgør mellem Bagsværd Roklub og DSR, og selvom vores deltagere kæmpede bravt,
vandt Bagsværd dog hårdt presset til det sidste. Begge hold roede i tider der var hurtigere end
det landsholdet præsterede ved VM. l løbet om Danmarksmesterskabet i toer uden styrmand
ved Jacob Amstrup-Møller og Thomas Ebert slog DSR til gengæld Bagsværd en streg i
regningen. Ikke mange troede på de to, der skulle ud mod de i regerende verdensmestrer fra
Bagsværd Roklub blot tre uger efter VM. Men det gjorde de selv, og dermed vandt Ebert sit
niende mesterskab i træk i denne bådtype. Tag lige den ...
DSR vandt også DM i letvægtstirer uden styrmand med: Morten Skov, Bjarne Kallesøe, Niels
Jørgen Gommesen og Anders Møller.
Kirsten Kirk Jepsen vandt Forbundsmesterskab i letvægts singlesculler. Anders Møller og
Adrian Tan vandt Forbundsmesterskab i letvægts toer uden styrmand.
Den sidste afdeling af sommerens Otter Grand Prix blev afviklet i Brabrand, og her vandt
DSR det samlede resultat hos kvinderne, mens DSR & Sorø lå a' point i mændenes l. division
inden regattaen. I Brabrand lykkedes det for Sorø Roklub at få vristet sig forbi, og dermed
blev DSR's herrehold nummer Io i det samlede resultat. I både 2., 3. & 4. division roede andre
klubbers mandskaber hurtigere end DSR 's. Men i 3. division delte DSR andenpladsen med
Roskilde Roklub.
2003 blev også en sæson med flere nyindkøb af både. Således blev det til en otter, to toer
uden/dobbeltscullere, samt en singlesculler. Noget der vakte opsigt blandt de andre
københavner klubber og igen placerede DSR i førerklubben på materiel siden.
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Disse indkøb af både ville slet ikke have kunnet lade sig gøre, hvis ikke vi havde faet tilsagn
fra DSR 's bestyrelse, Ree's Legat, og DSR's venner, Hvortil kom Materielchef Anders
Møllers dygtige forvaltning af kaproningsbådparken.
Alt i alt en sæson med DSR i front over hele linien fra otter grandprix til WM.
Den store aktivitet og de gode resultater er naturligvis ikke kun resultatet af roernes gode og
seriøse indsats, men også et resultat af det konstruktive og velstrukturerede samarbejde med
mit kaproningsudvalg bestående af materielchef Anders Møller og informationschef Mette
Bacher samt samarbejdet og planlægningen med trænerkollegiet bestående af: Jeppe Kollat
Jensen, Karen Jensen, Mathilde Kellerman og Morten Tibian, der gennem hele sæsonen har
udvist stor dygtighed. entusiasme og stabilitet. - Og nye trænere er på vej. De tidligere unge
kaproere: Solveig Hansen & Christine Windfeldt Rasmussen har planer om at skabe nye
projekter. hvor junior kaproere læres op, så DSR 's kaproningsafdeling hele tiden kan vokse
sig stor med nye og talentfulde roere nedefra, der forhåbentlig en dag stryger helt til tops og
løfter arven efter de tidligere landsholdsroere (Se artikel andetsteds i bladet).
Grobunden for arbejdet med at videre udvikle kaproningen i DSR er således gødet med nye og
spændende udfordringer i den kommende sæson.

Af Rune Gdrtner Kaproningschef

Fra årets DM: Anders Møller og Adrian Tan (som ses her på billedet)
vandt en sikker sejr i letvægts loer uden styrmand. Anders vandt desuden
letvægtsfirer med: Niels Jørgen Gommesen, Bjarne Kallesø og Morten Skov.
(Foto. Melie Bacher)
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Kajakberetning 2003
~

Pingvininstruktionen forløb meget effektivt.
Ca. 180 af DSR's medlemmer har nu kajakret.
~ Nyt kajakergometer har øget kvaliteten af vintertræningen.
~ Kajakparken er opgraderet ved køb af nye og salg af ældre både.
~ IO nye instruktører uddannet.
~

Instruktion
Interessen for kajakroning blandt DSR's medlemmer er fortsat stor, og mange må væbne sig
med tålmodighed, inden de kan komme under instruktion. I forbindelse med bestyrelsens
strategidag blev der fastlagt en målsætning om, at DSR skal kunne tilbyde medlemmerne
instruktion i kajak senest i deres fjerde sæson i klubben. Denne målsætning har vi lige netop
kunnet leve op til i år. I alt er der frigivet 23 nye pingviner ud af 24 mulige. Den usædvanlig1
høje succes-rate kan primært tilskrives den stramme politik, hvor pingvinerne kun far et år til
at gennemføre pingvinkurset i. På trods af enkelte kritiske røster vil denne politik derfor blive
fortsat.
Det vellykkede forløb af instruktionen skyldes naturligvis også instruktørernes store indsats.
Her skal der især lyde en tak til de mange "veteraner" blandt instruktørerne, som i år har taget
en ekstra sæson for at få så mange pingviner som muligt igennem. Vi har i år uddannet I O nye
kajak instruktører, så vi ser frem til at kunne gennemføre t:I "glidende generationsskifte" på
dette vigtige område.
Ca. 180 af DSR's medlemmer har nu kajakret.
Materiel
Vi har indkøbt 2 nye letvægts turkajakker af mærkerne Plastex og Cobra, primært til brug i
forbindelse med træning til og deltagelse i konkurrencer. Derudover har vi indkøbt en ny
maraton kap K l af mærket Vajda Super Sonie til udstationering på TCB (Trænings Center
Bagsværd). Indkøbet af nyt materiel er bl. a. finansieret ved salg af ældre, udtjente både.
Det nye kajakergometer, som vi fik sidste efterår, har været meget flittigt brugt. Der er ingen
tvivl om, at ergometeret har hjulpet mange af DSR's kajakroere til at må.lrette vintertræningen
yderligere.
Ture og aktiviteter
I uge 30 blev der gennemført en vellykket tur til tre større søer i Sydsverige, om end turen
med i alt 7 deltagere ikke var noget stort tilløbsstykke. Det er nok tvivlsomt om langtursroning
- i ordets traditionelle forstand - har nogen stor fremtid blandt DSR' s kajakroere. Til gengæld
har der været en række mindre, selvstændigt arrangerede ture i weekender o. lign.
Det generelle aktivitetsniveau har været højt, bl. a. på grund af det gode sommervejr. I
slutningen af juni havde vi en hyggelig udflugt til TCB med 10 deltagere, hvoraf flere gjorde
deres første erfaringer med at ro i kapkajak.
Kajakløb
Interessen for at deltage i kajakløb ser ud til at være i fremgang igen, og det er en udvikling,
som vi ønsker at fremme. I sidste nummer af DSR-bladet var der en oversigt over en række af
sæsonens resultater, og i dette nummer er der reportager fra Tour de Gudenå og Mølleåens Blå
Bånd.

Af Kajakudvalget
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Instruktionen 2003
InSlruktionssæsonen 2003 var ikke så uprohlelllalisk som steWill'1l 2002. Men vi nåede el godt
resultat alligevel. Vi fik uddannet mange kaniner, nogle sntllrrrol're og en del styrmænd.
Sæson en visle, al der fortsat er behov fur jlprp inslruklørr:r Fine slyrmænd ville heller ikke
være af vejen.. Og så var der generel tilfredshed med del IIf'C k{lIlCeplfor kanindåben.
Allerede fra før sæsonstart viste der sig SlOr interesse for at blive; Illedlem afDSR. Der var
fuldt hus til begge introduktionsaftener. Til den første i marts var der endda så mange
interesserede. at de knapt kunne være pii verandaen, hvor del bic" afholdt. Til næste år vil vi
bruge salen i stedet.
Af disse mange interesserede startede 281 kaniner startet li" instruktion i 2003. Det er lidt flere
end sidste år (268), men færre end i 2000, hvor der startede] 13. På trods af dårl igt vejr,
beskadigede både og hjemsendelser er det lykkes at give 1<)2 kaniner rorel. Dette er lidt færre
end sidste år, hvor 200 kaniner fik rorel.
Kanininstruktionen fik , på sin første dag den 5. april, en bl;t:se;nde start med 14-15 mis fra
nord - så blæsende, at ingen kom på vandet den dag. I det hele taget betød vind og vejr, at der
måtte aflyses flere instruktionsgange henover sæsonen, og at der derudover særligt i april
måned var beskedent fremmøde til mange af instruktionsaftenerne. Med det gode vejr i
slutningen af maj og i juni kom kaninerne til gengæld også myldrende. Der var dage med op
imod 80 kaniner på bådpladsen . Selv med alle både og alle instruktører på vagtplanen til
rådighed kan vi kun klare omkring 70 kaniner på en aften. I samme periode var dele af
bådparken ude af drift på grund af skader. På trods af en stor indsats fra rovagter, instruktører
og 'reparatører' var der desværre dage, hvor det var nødvendigt at sende kaniner hjem med
uforrettet sag, da der ikke var instruktører og både-nok. Det skal jeg naturligvis være den
første til at beklage og ærgre mig over. Ordningen med at kaninerne blot kan møde op til
instruktion på mandage og onsdag giver dem stor fleksibilitet, men stiller også krav om en
velvillighed fra kaninernes side, hvis der ikke er instruktører eller både nok.
I år har ca. 65 instruktører hjulpet med instruktionen. Af dem er 56 indgået i
instruktionsvagtordningen, mens resten på eget initiativer mødt op og har instrueret,
eksempelvis på dage med stort pres eller hvis ikke alle instruktører på vagtplanen var mødt op.
Selvom der har været stort engagement at spore i instruktørkorpset, har det særligt på de store
roaftener kunnet mærkes, at instruktørkorpsel godt kunne trænge til en udvidelse. Me mindst
mangler vi kvindelige instruktører, så kvindernes andel af instruktørkorpset kommer til at
svare bedre til deres andel af medlemsskaren.
Der var i 2003 kun beskeden tilslutning til scullerinstruktionen. Vejret og andre aktiviteter har
sikkert spillet en rolle i den forbindelse. Alligevel fik 13 medlemmer i år scullerret. De IO af
dem fik scullerret i forbindelse med den årlige outriggertræningslejr i Hjelmsjo, og resten fik
scullerret i Svanemøllen. Outriggerinitiativet og 8 GP har øget interessen for at ro outrigget
materiel, så man kan måske håbe på, at flere medlemmer i fremtiden vil vise interesse for
scullerroningen.
Der er i 2003 afholdt fire teoretiske stynnandskurscr. I år har vi udvidet pensum til de
teoretiske styrmandskurser, så der er kommet større fokus på søret samt vejrforhold. Samtidig
er vi begyndt at uddele en pakke med materiale, så deltagerne kan forberede sig, inden de
kommer til kurset.
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På nuværende tidspunkt er der startet 7 styrmandshold, hvoraf 5 er afsluttet - resten ventes
afsluttet inden afslutningen af sæsonen eller i begyndelsen af sæsonen 2004 . Ved sæsonens
afslutning venter vi, at der er uddannet mellem 35 og 40 nye styrmænd. Det er i år lykkes at
rekruttere 3 nye styrmandsinstruktører.
Som sidste år skal jeg ikke undlade at opfordre til, at motionsroere med en sæson-oetterto på
bagen tager sig sammen og tager styrmandsret. Man kan godt ro med sine venner, selvom
man er styrmand - måske bliver det endda lettere at komme af sted.
Styrmandsinstruktionen har i en årrække båret præg af, at der er forskelle i kravene til hvornår
styrmandsretten er erhvervet. Det har givet anledning til undren og spørgsmål. Derfor prøvede
vi at ensrette disse krav lidt mere i den forgangne sæson bl.a. ved at instruktørerne hjælper
hinanden med at uddanne hold, ved at de mødes og udveksler erfaringer samt ved
udarbejdelse afen 'kogebog' for styrmandsinstruktører. Herudover blev
styrmandsinstruktionskortet revideret, så det gerne skulle give lidt klarere vejledning i, hvad
der skal til for at erhverve styrmandsret. Dette arbejde vil fortsætte, ligesom vi overvejer at
gøre entringsøvelsen til en betingelse for at få korttursstyrmandsret.
Også i 2003 blev der udklækket otterstyrmænd - tre stk. Flere otterstyrmænd gør naturligvis
Ormen til en mere benyttet båd (hvilket den fortjener), men det er også en fordel på st()re
ro aftener, hvor der er mange roere men for få både og styrmænd. Samtidig har det været
utroligt nyttigt på de store instruktionsaftener at kunne tage kaniner ud i Ormen.
Arets kanindåb, der blev afholdt den 30. august, var meget anderledes end dåben de
foregående år. I stedet for den traditionelle indsmøring og ismidning havde Vj.,j"af satset på et
orienteringsløb, der dels fandt sted på land (Nordhavnsarealet) og på vand
(Kalkbrænderihavnsløbet og Svanemøllebugten). Det var vores håb, at dåben derved ville
appellere til en større del af klubbens medlemmer, så det blive hele klubbens velkomst til de
nye roere - ikke kun instruktørernes.
Der var mødt godt 60 kaniner op til dåben, og de blev ved hver af orienteringsløbets poster
udsat for svære opgaver, herunder skodning på tid, genkendelse af standere og årer fra andre
klubber og til sidst påtagning af redningsvest i vandet og svømning mellem to årer. De
tilbagemeldinger, vi har modtaget vidner trods forskellige skønhedspletter (ventetid undervejs
og mangel på kage og kaffe til.posterne) om bred tilfredshed med det nye dåbskoncept. Til
aftendåben blev der døbt 5 efternølere. En enkelt kanin blev spontant døbt af sine medkaniner
dagen efter og kunne efter en kort svømmetur modtage sit dåbsbevis.
Selvom alt ikke er er forløbet optimalt undervejs synes jeg, at resultatet af instruktionen i år er
blevet godt. Vi har i skrivende stund fået frigivet 192 kaniner, 27 styrmænd, 3 otterstyrmænd
og 13 har fået seullerret. At resultatet trods lidt besvær undervejs er blevet godt skyldes ikke
mindst den store indsats, instruktionsudvalgsmedlemmer, rovagter, scullerinstruktøren,
instruktører og styrmands instruktører har lagt. I har været villige til at bruge tid: energi og
engagement på at give nye roere og styrmænd god instruktion. Tak for en stor indsats alle
sammen - jeg håber, at I alle er med igen til næste år!

Af Christen Krogh
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Årsberetning for motion+ og teknik+ 2003
Året 2003 har været et år med stor deltagelse ved motion+. Både til træning og ved deltagelse
i langdistance-kaproningerne rundt om i Danmark har vi haft mange roere med. På en typisk
tirsdag eller torsdag aften har motion+ været benyttet af mellem 25 og 30 aktive. Det har også
ført nogle resultater med sig i form af sølvmedalje både i damernes og herrernes
langdistanceturnering. Vi har som klub gennem hele sæsonen stillet med mellem seks og otte
bådhold ved hver eneste langdistance, og lørdag d. 26/9 havde vi hele 7 hold, der dystede om
DM i inrigger på kortbane på distancerne 1000 m eller 2000 m. Også her blev det til to
sølvmedaijer. Desuden skal i denne sammenhæng nævnes årets gruppe af racerkaniner, der
også flittigt stillede op til kortbane efter at have trænet til og vundet, Svanemøllematchen i
september.
Årets første klubmesterskab blev afholdt indendørs lørdag den 26. februar 2003. Der blev
dystet om titlen "Klubmester i ergometerroning". Hele 36 deltog i arrangementet.
Det andet klubmesterskab blev afholdt den 24. september 2003 og foregik på vandet ved
Svanemøllen. l alt var der 70 aktive roere, som kæmpede om de meget eftertragtede
klubmesterskabstitler. Motionsroere, M+ere, 80P-folk, kaproere og kajakroere var
repræsenteret, hvilket gav nogle spændende løb. Alt i alt blev der kåret 33 klubmestre 2003.
Det er flot, at vi kan stille så stor en skare af aktive som repræsentanter for DSR på vore egne
og landets kaproningsbaner, samt at de klarer sig så fint, som de gør. Den store skare af folk,
der modtager træning i form af motion+ eller racerkanintræning, har også andre positive
effekter på klubben. Langt størstedelen af motion +'erne enten er eller er ved at blive
instruktører for de kommende sæsoners horder af kaniner, og de kan derigennem videregive
noget af den erfaring, de opnår under træningen. Ingen tvivl om at det, samt tilbuddene
teknik+ og outriggertiltagene, er med til at sætte DSR's motionsafdeling på landkortet, som et
af de bedste steder at lære at ro ud fra en teknisk betragtning.
Ikke desto mindre har den store interesse for tilbuddet motion+ gjort, at trænerne Thomas
Krumholt og WaJtraut Lissau har valgt at sætte træningskravene for de aktive stadigt højere
over de sidste 4 år. Det har været nødvendigt for at kunne overskue den voksende gruppe af
mennesker, der er motion+, samt for at kunne fokusere på de roere, der træner mest ihærdigt
og som i sidste ende gerne skulle kunne vinde nogle medaljer. Tidligere års problemer med
bådfordelingen mellem motionsroerne og motion+ er blevet løst, og det foregår nu vha. et tæt
samspil mellem rovagterne og plustrænerne. Løsningen lader til at være til de flestes
tilfredshed.
Motion+ er gennem de seneste år blevet mere og mere målrettet mod sæsonens
langdistancekaproninger. Hvad der midt i halvfemserne var et tilbud om lidt mere struktureret
træning og fejlretning er nu blevet et decideret kaproningstilbud i inrigger. Det højere
ambitionsniveau har dog ikke skræmt folk væk, men snarere tiltrukket dem i hobe. Det er godt
at se, at interessen for at udvikle sig romæssigt er på så stort et niveau, selvom det kan give
nogle logistiske problemer de enkelte træningsaftener. Samtidig har det dog skabt et hul ned
til den almindelige kaffe-kage-roning, da den forventede træningsmængde på motion + kræver,
at man aktivt prioriterer sin deltagelse forholdsvis højt. Dette hul er nu ved at være fyldt ud
med så gode tilbud som den nævnte outrigger-aktivitet fredag, det kommende sved-på-panden
(SPP) hold i ergometrene og selvfølgelig teknik+, der kører videre søndag kl.16 med en stadig
voksende gruppe af instruktører.
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Racerkanintræningen er et tilbud til de af årets kaniner, som gerne vil være med til at vinde
over Kvik ved Svanemøllematchen, der i år blev afholdt den l. september 2003. Ved
Svanemøllematchen løb DSR af med 8 sejre ud af Il løb. Det var dejligt at se, at DSR
stadigvæk kan gøre sig gældende imod Kvik. l år var der som noget nyt to dame løb for
kaniner ("Damepokalen" og den nye "Svanemøllesilden"). Arets racerkanintræning har
primært været under ledelse af Bøg Mosegaard og Solveig Hansen, der begge har lagt mange
timer i projektet. Igen i år har der været en utrolig stor interesse for at deltage i
racerkanintræningen. Der var mange dage, hvor man skulle lægge det svære puslespil, det er
at få 30 aktive racerkaniner på vandet. Interessen har i år været så stor, at det desværre har
været nødvendigt at begrænse tilgangen til racerkaninholdet for at optimere træningen.
For teknik+ vedkommende har vi trofast haft en lille gruppe af roere, som gerne vil have
instruktion en søndag eftemliddag og forbedre deres roteknik. Dog virker det, som om
interessen for dette tilbud er dalende. Årsagen til dette skyldes måske de mange forskellige
tilbud, som findes i klubben eller at medlemmerne ikke er klar over, at tilbuddet er åbent for
alle.
Ideen med teknik+ er at højne standarden af medlemmernes rotekniske kunnen og samtidig
give dem en hyggelig tur på vandet. I øjeblikket er der en gruppe af instruktører, som gerne vil
give deres viden og kendskab til roning videre. De er erfarne roere, som alle har mange års
roerfaring bag sig med blandt andet kaproning på Bagsværd Sø, langdistancekaproning,
motion+ osv. Bestyrelsen ser stadigvæk meget positivt på dette tilbud, da det er et tilbud til
alle roere, der er motiveret for at blive bedre og dermed opnå en større glæde i roningen.
(Tænk dig! Hvem ønsker ikke mere fart i båden ved samme energiforbrug?!)
Efterhånden ti lbyder DSR roaktiviteter for et hvilket som helst ønsket niveau af træning, og vi
kan derfor med slet skjult stolthed sige, at den begrænsende faktor for roaktiviteter i DSR
efterhånden ikke er mangel på tilbud, men mangel på timer i døgnet. De små sten bestyrelsen
kastede i vandet i løbet af halvfemserne i form af motion+ og teknik+ har spredt sig til
størstedelen afDSR som et udbredt ønske om ture, der ikke længere kun er tilfredsstillende
socialt, men også fysisk og teknisk. Flere og flere er villige til at tage initiativer i retning af
roaktiviteter på forskellige niveauer, der alle er med til at holde på nye medlemmer.
Af Berit Haahr Hansen og Thomas Krumholt

(Følgende om bådindstilling er en del af Materieludvalgets område, men har Berit som
koordinator for projektet. Se også næste beretning fra Materieludvalget. Red.)

Bådindstilling
På strategidagen i marts var et af de nye tiltag i klubben at forbedre bådkapaciteten, som er en
knap ressource i klubben. Vi har i løbet af sommeren gennemgået klubbens bådpark. Formålet
er at gøre bådene bedre at ro i ved at måle og få registreret de ting, som kan ændres ved båden.
Da bådene bliver benyttet af alle klubbens medlemmer, er deltagerne også en meget bred
skare. Projektet kommer til at forsætte over vinteren, således at vi med fælles hjælp kan
forbedre vores bådpark. Hermed en invitation til at holde øje med opslagstavlen!
Kom ned og lær noget om vores både!
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Materiellet 2002/2003
I november 2002 afholdt vi det "traditionelle" vedligeholdelseskursus om træbåde med
bådebygger Jørgen Andersen, hvor der var fuld deltagelse. Desuden gav Jørgen Andersen et
kursus i vedligeholdelse af glasfiberbåde, som desværre ikke trak ret mange deltagere.
Til vintervedligeholdet blev der samlet 18 bAdhold, som arbejdede på 21 både.
Denne vinters store vedligeholdsopgave var Ormen. For alle både gælder, at bådformændene,
kernegrupperne og slibeholdene gjorde en slor indsats med at få bådene gjort klar til dette års
sæson.
I år fik vi svar fra 14 af holdene på midlvejsevalueringen. Tilbagemeldingerne fra
kernegrupperne går generelt på, at alle kernegrupperne, på nær en, ønsker at fortsætte. Dette er
glædeligt, da vi har brug for en kontinuitet på bådene, hvor erfaringerne fra de tidligere år
bevares. Ellers har kernegrupperne haft både positive og negative oplevelser ved at koordinere
vedligeholdet af de enkelte både.
En erfaring fra denne sæson er dog, at vi mangler en effektiv kommunikation, fra at en båd
bliver skadesmel.dt til, at beskeden kommer videre til bådens kernegruppe. Materieludvalget
arbejder på at finde en fornuftig løsning på dette, evI. med hjælp fra IT-udvalget.
I vinteren prioriterede vi værftets timer til at gå til nybygningen, men bl.a. pga. Kims sygdom
blev nybygningen desværre ikke klar til denne sæson.
Med M+ som koordinator har Materieludvalget fået hjælp til at geare og forbedre nogle af de
mindre brugte både. Bestyrelsen har ydermere budgetteret lidt ekstra hertil, for at vi kan få
udskiftet årer, svirvler mv.
Igen i år er det Materieludvalgets håb, at klubbens medlemmer vil yde en mindst lige så stor
indsats i det kommende år, for at bolde vores både i fortsat god stand.

Af Flemming Borg Jensen

Travlhed på bådpladsen (II/no 2nOJ på en alde gode sommeraftener.
hvor det meste afvores materiel hlel' henyl/et (Foto' Peler Wigh Magnus)
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Revideret gymnastikoversigt
(se det nye midteropslag lige til opslagstavlen)

Gymnastik v/bevægelsespædagog og massør Maj Johannesson
Tirsdag klo 17.00 - 18.30: Ikke så hård træning
Tirsdag kl. 18.30 - 20.00: Hård træning
Torsdag kl. 18.30 - 20.00: Hård træning
Masser af god træning, hvor der vil blive lagt vægt på, at det funktionelle bibeholdes uanset
intensitet og hårdhed.
Herved bruges kroppen optimalt, uden at det medfører skader grundet overbelastning.
Programmet vil være en kombination af kondition, styrke-/udholdenhedstræning og ikke
mindst ledbevægelighed.
Der vil indgå elementer af blandt andet sportslege, afrikansk dans og kampsport, og til det
hele: lækker musik i uanede mængder!
Hver lektion vil blive afsluttet med enten afspænding dier udspænding, så medbring en ekstra
trøje eller et tæppe.

2\

Gymnastikover:
Mandag

Tirsdag
Morgen gym.
Asbjørn

Ol

17.30 - 19.00
Gymnastik
Susanne
19.30 - 21.00
Tango

17.00 - 18.30
Gymnastik
Maj
18.30-20.00
Gymnastik
Maj

17.15
Gyn
1
20.0(
S

7-8

9-12

15-16

16-17

17-18.30

18.30-20

20.00-22.00

NB! Husk du skal skrive dig på computeren hver gang.
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igt (efter 1. nov)
Torsda2

da2

Freda2
Morgen
gym.
Asbjørn

Lørda2

Sønda2

Badminton Svane
Møllehallen
15.00-16.30
Familie
gym.

,

Old boys
Elisabeth

,18.45
.astik

a
21.30
sa

17-18.30
Step
Jeanet
18.30-20.00
Gymnastik
Maj
Udlejet til
Kbh. ski klub

2J

Uforpligtende Tilbud:
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
ww w.alfa-eklund. dk ·Telf. 7020 6776
E-mail: hel@alfa-eklund .dk · Fax. 70204413

Rabat i Friluftsland i uge 48 og 49
Som medlem af DSR kan du i perioden mandag den 24. november til lørdag d. 6. december
opnå 10% rabat på sports- og fritidsudstyr i Friluftsland, Frederiksborggade 52,
København K. Friluftsland tilbyder alt i vinterudstyr fra huer, halstørklæder og halsedisser til
windstopper fleecejakker og varmt undertøj.
Læg vejen forbi og få klaret julegaven eller udstyret til skiferien! Husk at medbringe dette
klubblad (hvor navn og adresse fremgår på bagsiden) såvel som billedidentifikation
(betalingskort, kørekort eller ti Isvarende).
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Beretning fra Annonceudvalget 2003
Efter længere tids tilløb fødtes et nyt tiltag i DSR i 2002: Annonceudvalget. Efter at have fået
forskellige markedsføringstiltag på plads var grundlaget der for at sætte alle sejl til i 2003. Vi
satte os den målsætning, at 113 af udgifterne til det blad du læser nu, DSR Bladet, skulle
dækkes af annonceindtægter. Lidt ambitiøst i en tid, hvor konjunkturerne ikke har været
speciel gunstige, og hvor netop markedsføringskontoen i mange virksomheder og hos mange
butiksdrivende derfor er blevet stærkt beskåret. Men ikke desto mindre tegner alt til, at det
lykkes at nå målet - det er vi rigtig glade for!
Udvalgets salgsaktiviteter har været rettet mod virksomheder og handelsdrivende - primært
med base på Østerbro eller med varer, som henvender sig til det typiske DSR-medlem, der er
mellem 20 og 45 år, i gang med at etablere sig og med en relativ aktiv livsstil. Samtidig har
man kunnet opnå status som Favoritleverandør ved at tegne annoncer for minimum 1.500 kr.
årligt. Denne status giver fast plads i 12 måneder på leverandøroversigten, der vises i klubben
såvel som i klubbladet.
Mens vi er kommet godt fra start med annoncesalget, har vi stadig en stor opgave foran os, der
består i at øge kendskabet til DSR's Favoritleverandører blandt klubbens medlemmer og de
muligheder del giver. Derfor vil vi gerne gentage budskabet om, at du som klubmedlem
inddrager disse annoncører i dine overvejelser, hvad enten det gælder anskaffelse af en ny
cykel, bankskifte, vinduespudsning, bryllupskørsel eller ombygninger i hjemmet.
Leverandøroversigten har fast plads bagest i bladet.
Vi synes det har været et spændende og udbytterigt første år ressourceindsatsen til trods og
håber, at 2004 bliver endnu bedre. Senest har vi søsat en kampagne mod klubbens
medlemmer, således at DSR-bladet bruges til at markedsføre og nå hinanden i
forretningsøjemed. Hvem vil ikke se med større velvillighed på et klubmedlems tilbud end et
vilkårligt brev i posten? Har du gode ideer eller lyst til at bidrage til udvalgets virke, så hører
vi gerne fra dig på annoncering@dsr-online.dk. Ellers ser vi frem til din fortsatte støtte og
opbakning!

Gør DSR Favoritleverandører til dine favoritleverandører'
Af Annonceudvalget
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Langtursudvalgets beretning 2002
2003 har været et almindeligt aktivt år for langtursroningen i DSR. Langtursudvalget har
arrangeret et varieret program af kortere og længere ture, hvoraf de fleste har haft god
deltagelse. Ud over de åbne ture, som har været annonceret på opslagstavlen, har klubbens
langt ursstyrmænd arrangeret en del andre større og mindre langture.
På ture arrangeret af langtursudvalget har 95 roere deltaget. l det følgende beskrives årets åbne
langture kort.

Forårsturene
Der var et stort udvalg af ture, hvilket medførte, at deltagertallet på en del af turene blev ret
lavt.

Påske i Berlin
14 DSR' ere drog i påsken til Berlin, hvor der som tidligere (sidst for to år siden) blev fundet
husly og lånt både i roklubben Hevella. Turen blev generelt præget af fint vejr og godt med
sol, men langfredag blæste det dog op. På hjemvejen fra dagens tur, der gik til en engelsk
yachtklub og videre til Potsdam, matte bådene lægges op i en sejlklub ved Kleiner Wannsee.
Lørdag var rofri shopping- og sightseeingdag, men søndag kunne vi så i dejligt solskin ro
bådene hjem. Fem deltagere tog en ekstra lang tur på ca. 50 km ind gennem Berlin, mens de
øvrige nøjedes med den lige vej og 18 km. Generelt bød dette års rotur i Berlin på rigtig
megen god mad og øl, en del roning og masser af oplevelser i Berlin og omegn.

Gudenåen ved Silkeborg og omegn i Bededagsferien
Il mand tog på tur til den smukke Gudenå i tre lånte både. Turen udgik traditionen tro fra
Skanderborg og gik over Ry til Himmelbjerget og relur med en samlet længde er ca. 100 km.
Der blev overnattet i Skanderborg Roklub hver nat.

Holbæk Fjord i Bededagsferien
Et andet hold på 6 mand drog til Holbæk og roede rundt i Isefjorden i to både fra Holbæk
Roklub.

Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsferien
Igennem snart en del år har DSR haft en Kristi Himmelfartstur på Flensborg Fjord - en af
sæsonens populære langture, der også i år med en lille gruppe på 19 deltagere havde god
tilslutning. Turen var vejrmæssigt den bedste i mange år, med sol, varme og let vind. For at
gøre det mere realistisk at nå til Sønderborg, havde vi valgt at køre til Flensborg allerede
onsdag morgen, således at vi kunne ro fra Flensborg til Gråsten samme eftermiddag. Herved
kunne turen Flensborg-Sønderborg og retur gøres over fire dage. Ved denne planlægning og
takket være det gode vejr nåede vi denne gang til Sønderborg, hvilket ellers hører til
sjældenhederne, men en velkommen afveksling. Flensborg Roklubs båd park var reduceret
pga. reparationer, men vi lånte de manglende to toere i den nærliggende Kollund Roklub. Da
der i år bl.a. deltog en børnefamilie, havde vi valgt at have et landhold på to personer, der tog
sig af indkøb, hvilket var prak1isk og tidsbesparende. Også i år var fjorden præget af gamle
sejlskibe fra nær og fjern, der deltog i den årlige rom regatta. Skibene kunne vi også beundre
tæt på til regattafesten lørdag aften i Flensborgs store havn.

Roskilde fjord i Kristi Himmelfartsferien
To både var på tur med telt fra Frederiksværk Roklub rundt i Roskilde Fjord . Der var 8
deltagere, men to kørte som landhold på skift.
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Ringkøbing Fjord i pinsen
Pinseturen er traditionelt et stort tilløbsstykke. I Ar gik turen til det naturskønne Ringkøbing
Fjord, og da de fleste både skulle lånes lokalt , bortset fra en, som blev kørt Q.~er· fra D~:R ,
måtte deltagertallet begrænses til 12. Turen blev ua også hurtigt overtegnet. Der blev
overnattet både i hytte og telt.
Sommerturene
Der var to almindelige ugelangture i år. Herudover havde nogle energiske langtursroere
arrangeret en stafetroning fra Stockholm til DSR. Arrangørerne ville køre to toere til
Stockholm, hvorfra de skulle ros hjem af skiltende besætninger. Det var planlagt, så ruten var
inddelt i etaper, der svarede til en uges roning, og uer var sørget for søkort og andre nyttige
oplysninger. Besætningerne skulle selv finde sammen og melde sig. Desværre meldte der sig
ikke nok ir.teresserede roere, så turen blev allyst. Det var en skam, for arrangementet var et
frisk initiativ og en fornyelse af langtursroningen I DSR.
Lysefjorden i uge 28
DFfR kørte nogle både op til Lysefjorden i Norge, og efter landsturens afslutning kunne DSR
låne bådene. Vi arrangerede en tur med 18 udtagen: i 6 både. Turen gik rigtig fint - vi havde
rimeligt vejr med regn og vind fordelt fornuftigt på døgnet og ugen på nær den sidste dag, hvor
vi måtte søge land og blev hentet af kontaktpersonen fra det norske roklub. En meget fin service,
der så bestemt reddede den lørdag helt og aldeles' Det var som vi havde lagt det op en meget
smuk tur i et farvand, der er rimelig beskyttet. Specielt i Lysefjorden. Men me~meget vind fra
NV blev vi fanget de sidste par dage. hvor vi skulle ud aflysefjorden og tilbage tiT Stavanger.
Sydfynske Øhav i uge 31
Midt under sommerens hedebølge tog vi <) roere afsted til det Sydfynske Øhav for at ro en
uges tid i lejede DFfR-både. Af småøer bes0!i,;e vi Lille Egholm, Drejø, Avernakø, Bjørnø.
Lyø, Store Svelmø og Skarø. Vi overnattede pil de primitive lejrpladser som Friluftsrådet står
bag. Især Bjørnø var smuk og meget hyggelig at opholde sig på, Skarø en smule for
'overrendt' .
Kaninlangturen, der skulle gå rundt om Amager i weekenden den 5-7/9, blev desværre aflyst
pga. for få tilmeldinger.
Langtursstynnandsuddannelsen
For at blive langtursstyrmand skal man have gennemført et langtursstyrmandskursus,
langturserfaring, arrangeret en langtur sammen med andre og gennemført en entringsøvelse.
Der har i år været stor søgning til langtursstyrmandsuddannelsen. l efteråret var 7 på
langturstyrmandskursus, og foråret har 6 værd af sted. I år har IO roere deLtaget i de 2
entringsøvelser gennemført i juni og august. [ år har 8 DSR medlemmer arisøgt'om
langtursstyrmandsret men kun 3 har fået denne. 4 har laet afslag pga. for lidt erfaring med
længere langture. Langtursudvalget må erkcnuc et ansvar for ikke at have informeret en del af
årets turarrangører om, at kravene for at blive langturstyrmand også omfatter erfaring fra en
ugelangtur. For at undgå tvivl i fremtiden arbejder bestyrelsen på at gøre kravene til en del af
klubbens reglement.

Af Ulrik Winther. Langtursudvalget
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Motionsroningen 2002/2003
Vintersæsonen igennem blev der arrangeret nere aktiviteter af social karakter. Foredragsaften
om klubbens historie, skøjtetur på Kongens Ny torv, juleafslutning for tangoholdene,
vinsmagningsaften, øl smagning, kombineret tango- og fredagsbar. Alle arrangementer havde
pæn tilslutning.
Vintersæsonen igennem var der tango, og der er arrangeret tango igen til vintersæsonen
200312004 . Der er et hold for både begyndere og øvede. Tangoen er blevet lidt af en tradition,
og noget mange synes er sjovt. Som et nyt tiltag på dansefronten arrangeres der til vinter
tillige salsa for begyndere.
Som noget nyt i år er der dukket en gruppe roere op med den særlige interesse at ro motionistergometerroning. Initiativet følges op igen i vintersæsonen 2003 /2004.
Som noget nyt blev der denne sommer annonceret et roprogram for sommeren . Det har der
været positive tilbagemeldinger på. Roprogrammet var sammensat, så der var ture i hele det
daglige rofarvand.
Roprogrammet startede med Løvspringstur på Furesøen i solskin og med næsten blikstille
vand. En god optakt til rosæsonen 2003. I alt 19 deltog på Løvspringsturen.
Kredsturen til Struckmannsparken havde 28 deltagere. Tovtrækningskonkurrencen gav
desværre ikke noget resultat i år. Alligevel fik deltagerne en god tur ud af det, hvor de
medbragte madpakker og godter var til stor glæde.
Der blev sommeren over arrangeret hele seks måneskinsture; i de fleste tilfælde med
efterfølgende natmad og fredagsbar. Deltagerantallet var mellem 13 og 85 til roningen. Turene
lå sædvanen tro fredage aftener. Måneskinsturene har ikke blot nydt stor deltagelse, men også
stor glæde og anerkendelse.
Sankt Hans lå i år på en mandag aften. Til trods for at det var arbejdsdag dagen efter, var der
115 spisende og mindst lige så mange, da heksen fløj til vejrs. Forud for arrangementet var der
sørget for roning.
Dragør, Roskilde Fjord, Sletten Strand og Mosede Strand var fire heldagsarrangemenler og
lidi længere lure, henholdsvis 40, 30, 55 og 60 km. Der var henholdsvis 13, Il, 15 og 6
tilfredse deltagere. Kun seks deltagere til den sidste tur var ikke så meget udtryk for
manglende interesse, men sky ldtes dårligt vejr den dag.
Der blev også arrangeret en morgenroning, hvor deltagerne havde medbragt morgenmad. I alt
15 deltog denne skønne morgen.
Arets sidsle lur arrangeret af Motionsudvalget var Løvfaldstur på Esrum sø, som blev afviklet
i pænt efterårsvejr. 13 deltog i turen.
Vejrmæssigt har sæsonen været nogenlunde - mange dage med sol , men også flere dage med
vind fra øst.
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Rovagtsordningen har forløbet meget tilfredsstillende. Sidste års opstramning om fordeling af
bådene mv. blev fuldt op igen i år. Der har kun været enkelte spidsbelastningsdage, hvor roere
ikke kom på vandet, men det kan næppe undgås. Til styrkelse af rovagternes kompetence er
der som noget nyt udarbejdet en rovagtmanuel.
Som noget nyt i år er der dukket en gruppe roere op med den særlige interesse at ro med fare
for liv og lemmer i klubbens outriggede materiel. Denne del af klubbens båd park har stort set
ligget urørt hen, bortset fra den årlige sculler-lejr på Hjalmsjii.
Hvor de hysterisk smalle fartdjævle tidligere har været forbeholdt kaproerne på Bagsværd, var
formålet med dette initiativ at give indviede motionisterne i Svanemøllehavnens mulighed for
forskellige ro-oplevelser, fx oplevelsen af at flyve hen over vandoverfladen, uden egel11lig at
bruge ret mange kræfter.
En lille underafdeling af outriggerne trænede til sommerens tre 80P-stævner i Viborg, Maribo
og Arhus. Indtil videre med svingende succes, men det gælder jo også bare om at være med ...
Kanindåbsfesten var et stort hit med 166 spisende og 184 ekstra gæster bagefter til diskotek og
dans. Der var arrangeret underholdning i form af try Ilekunstner, som muntrede sig med nogle
forhenværende kaniner. Humøret var højt, og de sidste gæster måtte "smides ud".
Som et nyt initiativ blev der i år afholdt informationsaften om vinteraktiviteter i klubben.
Repræsentanter for de forskellige initiativer fortalte om de mange tilbud i vinterens løb. 50
lyttede op og stillede spørgsmål. Aktiviteten var ikke mindst henvendt til nye medlemmer.
På initiativ fra Instruktionsudvalget, sekretæren og Motionsudvalget er de to foldere "Hvad
enhver roer bør vide" og " Nøglen" til DSR blevet opdateret. Folderne er en del af den
velkomstpakke, som sendes til nye medlemmer. Begge foldere findes i øvrig1 på DSR's
hjemmeside.

Alt i alt et tilfredsstillende år med flere forskellige arrangementer med pæn tilslutning og ikke
mindst gode oplevelser og positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Til sidst skal der lyde en tak til medlemmer afmotionsudvalget, rovagterne og gruppen
omkring outriggerroningen.
Af motions udvalget/Peter R. B. Hatlo

Glimtfra en-af de mange succesfulde månskinsture i år (Foto. Karl HeinZ)
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Køkken udvalget savner nye medlemmer
Køkkenudvalget er et vigtigt udvalg i klubben - "for uden mad og drikke osv ." - men vi
mangler yderligere hænder i det velfungerende udvalg.
Så fremt du har lyst og mod, er du velkommen som udvalgsmedlem. Vi holder møde ca. I
gang om måneden .
Kravet er dog, at du er i stand til - og indstillet på - at hjælpe til, når det "brænder på". Det vil
sige, at du skal kunne stå for madlavningen en dag, hvis"Heidi er syg eller har ferie. (Vi laver
mad til 60-90 personer).
G runden til, at du skal. kunne stå for madlavningen er, at vi forsøger at holde køkkenet åbent 4
dage om ugen - også selvom Heidi er syg eller har ferie.
Hvis du professionelt beskæftiger dig med madlavning, økonoma funktioner o. lign. vil det
selvfølgelig være en fordel.
Henvendelse kan ske til formanden for køkkenudvalget: Benedicte Brohm, brohm@get2net.dk
Kom glad, og helst snart.

N Yt fra køkkenet
Mor er træt, så hjælp hende venligst
Når du bruger køkkenet til at varme mad eller brygge kaffe, så husk at det er Heidis
arbejdsplads. Derfor sørg for at rydde af og vaske op efter dig. Det gælder både i køkken og
slyngelstue.

Gennemtræk i køkkenet
Af hensyn til hygiejnen i køkkenet, vil vi bede om, at medlemmer ikke kommer i køkkenet
med svedigt træningstøj eller bruger bagdøren til gennemgang. Endvidere vil vi henstille til, at
man ikke tager mad med fingrene, men benytter de rette køkkeninstrumenter.

Obs! Obs! Obs!
Kaffekassen stemmer ikke - der mangler betaling for en del af den kaffe, der brygges uden for
køkkenets åbningstid . Husk derfor at betale for den kaffe, du brygger i køkkenet. Betaling sker
i glaskrukken på hylden over kaffemaskinerne.

Kaffe og kage til udvalgsmøder
Husk at kaffe og kage til udvalgsmøder kun kan bestilles af udvalgsformanden.
Bestilling skal ske hos Heidi minimum 4 dage før mødet på følgende mail-adresse :
heidi _ dsr@hotmail.com

JO

Ergometertræning for motionsroere
Har du lyst til at træne i roergometer?
Vil du gerne træne sammen med andre?
- Så har vi et helt uforpligtende tilbud til dig!
Hver mandag-torsdag er der reserveret ergometre til min. IO motionsroere fra kl. 20.15. På
samme måde som rovagten om sommeren, vil der være en "ergometerrovagt". Denne person
har til opgave at vælge et træningsprogram, udpege en stroke og sætte roerne i gang.
Hvis du møder op uden overhovedet at have erfaring med ergometerroning, vil der også være
lidt begynderinstruktion . MEN - det er et træningstilbud, ikke instruktion! Så vi vil kraftigt
anbefale, at træningen kombineres med deltagelse i Teknik+ om søndagen kl. 16!
Ordningen er helt uforpligtend e og frivillig - du møder bare op inden kl. 20 . 15. Hvis der
skulle komme flere end J O roere, må vi se på, om der er flere ledige ergometre el.ler plads i
robassinet, og ellers risikerer man at måtte springe over - præcis som med sommerens
rovagtordning.
Vi håber på at kunne have ergometerrovagter til hver træningsaften, men vil bede om
forståelse, hvis det ikke helt går op. Vi vil sørge for, at mappen med træningsprogrammerne
står fremme, så det er muligt for de fremmødte roere selv at finde et program.
Før ergometertræningen er det de fleste dage muligt at deltage i gymnastik i salen enten kj.
17.00 eller kJ. 18.30, hvilket er godt for at variere træningen.
Vi starter i uge 43 mandag den 20. oktober og glæder os til at se dig!
Hilsen
Thomas Ungstrup Olsen
thomasungstrup@yahoo.dk

&

Katrine Kjærsgaard
katrine@option.dk
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Regattahoste, tudekiks og DJ Finn
Stor DSR-deltagelse i inriggerløb til DM på Sorø sø
20. september var der DM på Sorø sø. DSR var repræsenteret i de fleste seniorløb, herunder i
de tre inriggerløb for seniorer. I inriggerløbene stillede vi med et hold bestående af 25
motion+'ere og racerkaniner, hvilket medførte at mere end en tredjedel af alle deltagerne i
inrigger løbene var fra DSR.
Den sportslige del af arrangementet
I DM for 2-åres inrigger for damer vandt Birgitte østergaard og Helle Hansen (cox: Berit
Haahr) sølv . Den præstation krævede så store mentale ressourcer, at de nåede at ro tilbage til
"ind-pontonen", uden at opdage, at der i år var medaUer til andenpladsen. Sølvmedaljerne blev
i stedet overrakt til racerkanineme, Anne Hansen og Tilde Wonsild, som næsten havde fortjent
dem efter en overraskende flot præstation, hvor de endte på en tredjeplads efter at have ført
løbet de første 250 m. Vindere at løbet blev KVIKs damer.
I 4-åres inrigger, som også er et DM-løb, var konkurrencen meget hård, idet såvel KVIKs
danmarksmestre i langdistancekaproning samt to hold af kaproere fra Bagsværd og KVIK
stillede op. DSR I (Rasmus Fog-Petersen, Michael Finch Qvist, Jan Monrad og Odd Christensen) måtte derfor nøjes med en 4. plads, mens det deltagende racerkaninhold endte sidst.
I 2-åres inrigger skulle de otte deltagende hold igennem indledende løb, hvorfra seks gik
videre til finalen. DSR 2 (Henrik Brems og Klaus Bjerg) var heldige med lodtrækningen til det
indledende løb, og trak de to hold, der på forhånd så lettest ud. DSR 1 (Klaus Svendsen og
Christian Larsen med cox : Christina Bøje) var knap så heldige og trak Ægir (guldvindere fra
2002), Middelfart (sølvvindere fra 2002) og Tissø, der på forhånd lignede de tre sværeste
modstandere. Begge DSR-hold vandt dog deres indledende løb, så der blev ikke brug for
tudekiks trods.

De to sølvmedaljevindere i 2-åres inrigger ved DM. Klaus Svendsen og Christian Larsen
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Finalen blevet tæt opgør mellem DSR 1 og Ægir. Del blev dog Ægir med Per Hansen, der til
sidst løb af med sejren med et forspring på I sekund ned til DSR I. Tissø tog sig af
tredjepladsen med et forspring på knap 2 sekunder ned til racerkaninerne på DSR 2, der dog
kan være stolte af at have slået så stærk en modstander som Aarhus Roklubs langdistancehold.

Den knap så sportslige del af arrangementet
En af specialiteterne ved DM er, at reglerne er meget firkantede. Således fik næsten alle
deltagende hold i inriggerløbene advarsler for, ikke at overholde færdselsreglerne på søen .
Færdselsreglerne siger, at al opvarmning skal foregå på banerne, hvilket ikke er helt let, når
der samtidig er el 8'erløb i gang, og når man sidder i den langsomste bådtype, der overhovedet
deltager i løbet. Det er derimod strengt forbudt at ro ud på de dele af søen, hvor der ikke er
andre både.
En anden DM-tradition er den efterfølgende fest, der afholdes af den arrangerende klub. For
180 kr. fik man i år en enretters "menu", en øl, en klapstol i et telt og musikalsk
underholdning under og efter middagen ved en DJ, der vist havde alle Tommy Seebachs
plader i flere optryk.
Maden var i sig selv i orden, men udgjorde i hvert fald ikke nogen stor trussel mod det finere
franske køkken eller for den sags skyld mod DSR's køkken på en almindelig hverdagsaften.
For 180 kr. kunne man også godt have forventet, at der var dessert eller forret. Men godt det
sarnrne med den dessert: Vi sad så tæt i teltet, at det stort set var umuligt at forlade sin stol, så
det var lige ved at være en lettelse, at man ikke skulle forlade bordet mere end en gang for at
hente mad.
Barpriserne var generelt heller ikke i den lave ende, og det var derfor med, hvad der skulle
vise sig at være berettigede bange anelser, at jeg købte en flaske af husets rødvin, der kun
kostede 50 kr.
Skulle der være repræsentanter fra den klub, der arrangerer DM næste år, som læser dette, må
der opfordres til, at man tænker lidt mindre på klubkassen og lidt mere på deltagerne. Ellers
risikerer man, at flere gør som en del afDM-deltageme fra såvel DSR og KVIK, der valgte at
spise ude i byen .

........

...,,....,..

Jacob Amstrup Møller og Thomas Ebert vandt DM sammen for andet år i træk og slog dette
års verdensmestre fra Bagsværd. (Foto: Melie Bacher)
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Klubmesterskaber i Svanemøllehavnen
24. september var der så klubmesterskaber i Svanemøllehavnen. Med over 60 tilmeldte i de
forskellige løb var det et af de mest velbesøgte klubmesterskaber i nyere tid. Det medførte
blandt andet, at der måtte afholdes indledende løb i både 4-åres inrigger for herrer og
singlesculler.
At kalde sidstnævnte bådtype for "singlesculler" er nok en lidt dristig tilnærmelse. I
klubmesterskabssammenhæng er der nemlig den regel, at bådene skal være så ens som muligt
~ og det vil i praksis ofte sige - lige dårlige. Derfor stillede to. ud af tre deltagere op i
klinkbyggede singlescullere, der hverken er specielt hurtige, specielt godt indstillet eller
specielt tætte. Jack Ekman måtte således ro i en svava, da hans klinkbyggede sculler viste sig
at være cirka lige så tæt som en nylonstrømpe. Løbet blev derfor ikke overraskende præget af
materiellet, og den, der slap heldigst af sted med det projekt, var motionsroeren Karsten Juhl
Jørgensen, der således blev klubmester i singlesculler.
l 4-åres inrigger blev det ene af de to indledende heat overraskende vundet af fire
racerkaniner, der blandt andet slog det ene af de lo "Bagsværd-hold", der deltog.
Racerkaninerne kunne dog ikke gøre så meget ved deres finalemodstandere, der ikke så ud til
at være alt for handicappede af, at de mest ror outrigger: Svend Pedersen, Bjarne Kallesø,
Niels Jørgen Gommesen og Morten Skov vandt en sikker sejr i finalen.
Det høje deltagerantal medførte et temmelig presset program, hvor løbene lå meget tæt.
Således måtte en enkelt deltager ro direkte fra mållinien i 4'erløbet til startlinien i det
efterfølgende 2'erløb.
2-åres inrigger for damer blev vundet af søstrene A~!l;;.QgBirgit Hartmann. Lidt mere
overraskende var det to motionsroere, Trine Kombech og Heike Gosse, der satte sig på
andenpladsen - ikke mindst fordi sidstnævnte netop var hjemvendt fra oktoberfest i sit
hjemland.

Resultaterne fra klubmesterskaberne
4-åres inrigger, herre - Heat A
I. Gudmund ~ Morten Bille, Janus, Stefan, Martin B og cox: Christen Krogh
2. Nanna - Gert, Michael Remod, Henrik Asmussen og Peter Gelting ~ cox: Karen Jensen
3. Ask ~ Michael H. Qvist, Thomas Ungstrup, Thomas Quaade, Christian Larsen ~ cox:
Line W ol f Nielsen

4-åres inrigger, herre - Heat B
l. Nanna ~ Svend Pedersen, Niels Jørgen Gommesen, Morten Skov, Bjarne Kallesø ~
cox: Berit Haahr Hansen
2. Gudmund ~ Klaus Svendsen, Rasmus 4800, Michael F. Qvist, Jan Monrad ~ cox:
Birgitte Sørensen
3. Ask ~ Henrik B, Kim M, Torkild D, Anders K ~ cox: ?

4-åres inrigger, herre - Finale
l. Gudmund - Svend Pedersen, Niels Jørgen Gommesen, Morten Skov, Bjarne Kallesø
cox: Berit Haahr Hansen
2. Ask ~ Morten Bille, Janus, Stefan, Martin B og cox: Christen Krogh
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4.åres inrigger, dame - finale
I. Ask - Birgitte østergaard, Kristina K, Cecilie Christensen, Christina Aagaard cox:
Thomas Ebert
2. Gudmund - Anja Hartmann, Pu~ Stine og Birgit Hartmann, cox: ?
3. Nanna - Agnethe Christensen, Marianne Juhler, Trine Hansen, Dorthe Brask, cox: ?
2-åres inrigger, herre - finale
I. Røskva - Gunnar Levring, Jacob Jespersen
2. Brage - Thomas Krumholt, Jack Ekman
3. Fafner - Christian Larsen, Klaus Svendsen
4. Loke - Michael Remod, Gert Iversen
2-åres inrigger, dame - finale
1. Loke - Anja Hartmann, Birgit Hartmann
2. Røskva - Trine Kornbeck, Heike Gosse
3. Fafner - Kristina K, Christina Agaard
4. Brage - Agnethe Christensen, Marianne Juhler
Single sculler, herre - heat A
1. Grumme - Adrian Tan
2. Svava - Jack Ekman
3. Vips - Peter Gelting
Single sculler, herre - heat B
1. Vips - Karsten Juhl Jørgensen
2. Grumme - Henrik Asmussen
Single sculler, herre - Finale
1. Vips - Karsten Juhl Jørgensen
2. Grumme - Adrian Tan
3. Svava - Jack Ekman
l-kajak, herre - finale
Vinder: Otto foran Aksel Thiele, Peter Viuf og Bo
Lodtrækningsløb
I. Gudmund - Bjarne Kal/esø, Anders K, Line WolfNielsen, Kirsten Kirk Jepsen - cox:
Adrian
2. Ask - Michael H. Qvist, Jack Ekman, Marianne Juhler, Janne Jensen - cox: Trine
Kombeck
3. Nanna - Thomas Krumholt, Niels Hedegaard, Heike Gosse, Stine - cox: Laurits Rauer
Nielsen

Begge tekster o/Christian Larsen
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Ungdomsroning i DSR - Hvad er nu det!!!??
Skal vi til at have ungdomsroere rendende om benene på os?
Er DSR ikke en voksenklub?
Skal vi så også til at rydde op efter dem?
Sådanne bekymrede kommentarer vil man måske kunne vente på DSR's generalforsamling i
år. Hvad er det nu alt sammen for noget?
Jo, sagen er den, at man fra bestyrelsens side har givet grønt lys for at vi i kaproningsafdelingen starter et juniorprojekt op.
Formålet er at uddanne nye kaproere, således at DSR ikke kun er en klub, der rekrutterer
kaproere udefra, men også aktivt bidrager til at skabe nye kaproere.
Målet er at give et godt og professionelt træningstilbud, hvor der til gengæld vil blive stillet
krav til træning og seriøsitet. Kodeordet vil være kvalitet frem for kvantitet.
Målgruppen er de ældste juniorer, - altså gruppen fra 15 år og opefter. Vel og mærke unge
mennesker, der næppe er studenter, men som dog har afsluttet folkeskolen.
Tre trænere: Solveig Hansen. Christine Windfeldt Rasmussen og Bøg Mosegaard vil være
garanter for, at det ikke bliver en børnehave. men at der skabes et godt og sundt
konkurrencemiUø, hvor det sociale element vil være en naturlig, men ikke dominerende del.
Tanken, så ny og fremmed den end må virke på klubbens nyere medlemmer, er dog ikke helt
fremmed for DSR. Vi har tidligere haft seriøst trænende juniorer i klubben. Til eksempel kan
nævnes roere som Anders Brems, Claus Frydendahl, Cecilie A. Christensen og Solveig
Hansen. Roere, der i junior og senior klassen har lavet fremragende resultater for DSR.

Af Rune Gartner, Kaproningschef

Så god kan du blive, hvis du star/er tidligt ... 2* Gartner (Foto: Mette Bacher)
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Efterårets kajakløb

Solen strålede fra en klar blå himmel over Skanderborg Sø. hvorfra 120 km starten gik td
årets Tour de Gudenåen (Foto: udlånt af Kajakudvalget)

TDG - 13-14 September
Tour de Gudenåen er legendarisk blandt inkarnerede kajakroere. Det er verdens største
langdistance kajakløb. og megen godtfolk melder sig under startfaneme hvert år for at få den
helt udsædvanlige oplevelse, det er at ro i det maleriske midtjyske landskab. 751 elite- og
fritidsroere deltog fra hele verden. For de uindviede kan nævnes, al TOG er et 2 dages løb
med distancer fra 58 km (TOG Classic - åben klasse) til 871120 km (TDG Maraton
damelherre ), og det løber af stablen hvert år den anden uge i september. I år viste vejrguderne
sig (for en gang skyld) fra den absolut milde side, og det smukke sensommer vejr med masser
af sol og varme og kun lidt vind gav søhøjlandet et endnu mere malerisk skær end sædvanligt.
Med blå himmel samt skov og eng som baggrundskulisse fremstod panoramaet henover sø og
å næsten som det rene eventyrland.

Bølgerne står højt når starlen er gåel (Folo: udlånl af Kajakudvalget)
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Løbsresultater:
I den hArde internationale konkurrence præsterede Titus Gylvin en flot 6. plads i tiden 10.16.
Peter Viuf kæntrede (på startstregen!) efter al være blevet påsejlet og roede sig efterfølgende
op på en samlet 15. plads i tiden 10:46. Thomas Lund havde i år valgt at ro Classic turen frem
for Maraton distancen, og her blev det til en imponerende 4. plads. Godt gået!
LeifWerborg og Eva Brøndum stillede op i K2 mix og havde reel chance for podieplads, men
måtte utroligt æJ;gerligt udgå efter kun IO km pga. rorskade.
TDG tider for DSR deltagere.
KI Tur Maraton (120 km)
Titus Gy Ivin, 10.16, Senior
Peter Viuf, 10.46 ,43+
Bo Reenberg, II :00, Senior
Kl tur C1assic (58km)
Thomas Lund 05:01
K2 tur C1assic (58 km)
Tina Voer/Marianne Groule, 05:47

Peter Viuf på målstregen efter 120 km distancen (Foto: udlånt af Kajakudvalget)

MBB, Mølleåen Blå Bånd d. 27 September
MBB er nu landets største kortdistance kajakløh med små 800 deltagere fra hele landet. DSR
kunne stille godt tyve kajakroere, så MBD var igen i år et tilløbsstykke for klubbens
kajakroere. Vi forventer, at endnu nere entusiastiske kajakroere tilmelder sig næste år !
Pga. stormvejr blev løbet afviklet på Bagsværd sø frem for den traditionelle rute over
Furesøen, så der indgik i år ingen overbæringsudfordringer i løbet.
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DSR løbsresultater:
Placeringer:
Leif & Birgitte Werhorg fik en fornem I. plads i K2 mix +43 i tiden I :00. Malene Hjort,
Esrum (DSR) præsterede en flot I. plads i K2 kap med Jette Bælum (Esrum) i tiden 0:39.
Endvidere fik Otto Jacobsen. Esrum (DSR) præsteret en flot 3. plads i herre +43 i tiden 1:02
Tina Taul fik en meget Ilot I. plads i KI +36 med tiden 0:47, og Signe Husted fik en 3. plads
i +36 med tiden 0:49.
Godt gået DSR'
Andre tider:
Kl Herre Kap
Peter Heller 1:0 I (Senior - 6. plads)
Aksel Thiele 1:06 (+43 - 12. plads)

KJ Herre Tur
Peter Viuf I :04 (+43 - 5. plads)
Niels Marker 1:05 (j 36 - 4. plads)
Thomas Lund 1:07 (+43)
Søren MC 1:08 ( +36 )
Peter LUppert I: 12 (+43)
Francois Hanon I: 16 (Senior)
Mads Kongsstad I :20 (Senior)
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Billede fra Herre K l starten på Bagsværd Sø (Foto : udlånt af Kajakudvalget)
K2 Herre Tur
Morten Albertsen/Lar, B. Kristensen 0:59 (6 . plads)
K2 Dame (8 km)
Mette Riisager/Charlotte Steenberg fik tiden 0:42 (5. plads)
Vibeke Jansen/Winnie Werborg 0:44 (4. plads)
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Dame Kl Tur (S km)
Andre tider:
Mikie Breum 0:48
Annina Pedersen 0:53
Hanne Quist 0:54

Hellerup Handicap, 2003 årsresultater
Hver tirsdag fra primo maj til medio september møder mange af DSR's kajakroere op til
fællesroning i form af deltagelse i Hellerup handicap turnering.
Starten går ud fra Hellerup Havn, og alle har individuelle start tider, således at de mindre
hurtige starter først, og de hurtigste til sidst. Til forskel fra almindelige løb gives der ikke
point for hurtigste tider, men derimod kun for placering over målstreg. Dog konkurreres der
naturligvis også på bedste tider, selvom det ikke er pointgivende.
Søren MC opnåede DSR's højeste pointplacering i årets handicap turnering.

DSR's bedste KJ tider i årets handicap blev:
Peter Heller
25:44
Steen Ulrik
27:15
Vahan
27:19
Peter Viuf
28:26
Titus Gylvin
28:27
Niels Marker
29:06
Anders Grøn
29: l 5
Søren MC
29:27
Aksel Thiele
29:29
Morten Juul
29 :49
Bo Kolbye
30:53
Jan Peter A.
30:58
Peter LUppert
31 :00
Ole Sigmund
33:10
Klaus Holme
33:38
Kresten Bach S.
34:04
Dorthe Bartels
33:39
Tina Taul
35 :21
Signe Husted
38:09
K2 tider
Birgitte og LeifW.
Eva B. og Lars K
Aksel T og Anders G
Klaus H og Thomas D
Inge J og Pernelle
Tina V og Marianne G
Winnie W og Vibeke J
Mvh Kajakudvalget
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26:46
26:56
27:03
29:26
29:35
31 :22
32:05

O-løb på Sjælland nov.ldec. 2003
Dato
Ol/Il
09/11
09/11
23/11
14/12

Sted
Ravnsholt
Ravnsholt
St.Hareskov
Ravnsholt
Ravnsholt

Tilmelding
Gåsehusløb:
Øvrige løb :

Arrangør
Lillerød IF
DSR
OK 73
DSR
DSR

Bemærkninger
D
Gåsehusløb
Jættemil
Gåsehusløb
Julekispus

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12
3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km
Senest 10 dage før lil Johan Frydendahl, 2278 9917

Yderligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbska1ender'.
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, der afholdes i København og
Nordsjælland, er listet.

Julekispus
O-sektionens populære julearrangement afholdes i år søndag den 14. december. Der er start
fra Gåsehuset mellem kj. IO og 12, og det koster 25 kr. at deltage. Beløbet inkluderer husleje
og kort samt gløgg og æbleskiver efter løbet.
Julekispus er det eneste af vores løb, hvor det forventes, at man gennemfører turen i hold.
Nogle tager løbet som en skovtur, andre løber ruten igennem. Opgaverne på posterne skal
under alle omstændigheder løses efter bedste evne. Venner uden for roklubben og familie er
meget velkomne.
Vinderne er de(t) hold, der efter arrangørernes bedømmelse har ydt:t Jt:n bt:dstt: indsats.
Bedømmelsen kan hvile på objektive såvel som subjektive kriterier.
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forsidefoto fra onsdags Salsa Foto: Peter Wigh MagnU\j
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Leder
Så står julen for døren, og et nyt år er så småt på vej.
Det betyder dog ikke, at vi her på redaktionen er gået i totalt julemood, tvært imod er der i
dette nummer op til flere beretninger fra sommerens mange begivenheder. Der er en
billedcollage fra langtur i det sydfynske ø-hav af Anette Skytte og Jefle Høy; et tilbageblik på
afviklingen af årets Mermaid Regatta af Adrian Tan, og langtur på Silkeborg Søerne af Anja
Dynesen
Vi kan dog ikke helt komme uden om al det her julehalløj, men det skal l endelig heller ikke,
når det gælder den 6. december - der er nemlig julefrokost i DSR, så frem med nissehuerne og
ju1ehumørel.
Hvad med nytårsaften?? Ved bladets deadline var der endnu ingen, som havde taget initiativ,
men mon ikke der er nogen, som kunne være friske på at arrangere en lille nytårsfest i
klubben!
Som vanen tro udkommer bladet ikke i januar, og det betyder at deadline for februamummeret
er den IO. januar 2004. I den periode vil vi her på redaktionen arbejde med en masse nye
tiltag, så vi i det nye år kan præsentere jer for evI. et nyt layout.
Selvom bladet ikke udkommer i januar måned, skal l dog holde øje med både opslagstavlen og
nyhedsmailen, da der stadigvæk kommer til at foregå en masse aktiviteter her i klubben. Ikke
mindst er der i hele december og januar masser af fut i gymnastikken og ergometerne - så
ingen dårlige undskyldninger for at lade julefedtet tage over'

Marianne Ben/zen (redaktør)

Handelsbanken Midtbank
Er du ligE.' så kritisk oYE.'rfor din bnnkforbindelsE.' som
dit sportsudstyr?
J Handelsbanken Midtbank yder vi kun individuel rådgivning med respekt for den enkeltes
behov - også løbende! Vi tror på , at det giver langsigtede relationer.
Som medlem af Danske Studenters Roklub har du mulighed for at opnå attraktive vilkår på
dine bankforretninger - eksempelvis kan vi for tiden (pr. 15.05.03) tilbyde belåning af
andelsbolig lil 5, 70% p.a., var.

Kontakt os og hor mere om dine muligheder
Handelsbanken Midtbank
Østerfælled Torv 40, \.lv.
2100 København ø
TILnr . 3525 3800 Fax nr. 35253801
osterbr I@handelsbanken.dk
www.handelsbanken.dkJosterbro

Aktivitetskalender 2003/2004
Datoer

Begivenheder

Q

06. december

J u lefrokost

Q

13. december

Træmateriel kursus ved Jørgen Andersen

Q

16. december

Julebuffet

Q

15. januar 2004

Husudvalgsmøde

Q

21-22. februar 2004

DFtR Kursus

Q

27 . februar 2004

Københavner Kredsens
generalforsamling

N y t fra bestyrelsen
Den "Røde" er blevet elektronisk.
Københavnskredsens har fået ny hjemmeside på http://roningkbh.dk
"Den Røde Mappe" er tilgængelig online, dvs kalender og
beskrivelse af de aktiviteter
der resterer i år fra Den Røde,
ajourførte adresselister og
nogle af de øvrige
informationer som vi kender
fra Den Røde findes her. Men
det er meningen, at
hjemmesiden skal udvikle sig
til mere end blot "Den Røde
Online".

r første omgang betyder det at

At Den Røde er blevet
eletronisk betyder, at sidsteøjebliksændringer til kalender
og adresselister kan
annonceres fra dag til dag.
Det betyder også at samtlige roere i klubberne har adgang til kalender m.m .

Nu er det jul igen!
Eller i hvert fald næsten. Så nu er det atter blevet tid for DSR's traditionsrige Julefrokost.

Lørdag den 6. december 2003 kl. 19.00
Endnu et år med masser af lækker hjemmelavet mad, Styrmandslaugets som altid
uforglemmelige underholdning, våde varer i stride strømme, og musik og dans hele natten.
Og så kigger Søren Banjomus selvfølgelig også forbi ...
Billetsalget er i fuld gang - så skynd dig!
Q

p

God jul!
Styrmands/augel

Træmatriel kursus!
Træ materiel kursus ved Jørgen Andersen
den 13. december kl. 9.00

Nyt fra køkkenet
Køkkenet holder julebuffet tirsdag den 16. december 2003.
Kom og smag Heidis jule-lækkerier.
Billetter kan købes fra mandag den I. december til og med mandag den 15. december.
Pris 50,- pr. billet.
I stedet for kage vil der være mulighed for at købe ris å ramande.

lulehilsner fra køkkenet
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Indflydelse på klubhuset?
- hus udvalg oprettes
Har du lyst til at have indflydelse på vores klubhus og dets omgivelser, på hvordan det skal
passes og udvikles, så er det måske en ide at melde sig til det nye husudvalg, som bestyrelsen
har besluttet at nedsætte.
Klubhuset er en ældre sag på 70 år, men still going str::mg, selvom det kan blive i bedre stand.
Vi arbejder også på projekter med større renoveringer, i første omgang bad og sauna i
stueetagen.
Der har ikke været den store tilstrømning til vedligehoJdelsesdagene, og vores hus forvalter,
Mogens, ønsker også at trappe ned . Derfor nedsættes et husudvalg, der får til opgave i
samarbejde med husforvalter og bestyrelse:
at projektere og koordinere større vedligeholdelsesarbejder.
at koordinere den del af den løbende vedligeholdelse, som medlemmerne gerne skulle stå
for,
Der indkaldes derfor til informationsmøde om det ny ·1 usudvalg

torsdag d. 15. januar 2004 kJ. 10.00 på verandaen
Her kan du høre mere om planerne og melde dig under fanerne. Du kan også kontakte
bestyrelsen, hvis du er interesseret i at komme i husm.valget. Alle er velkomne, man behøver
ikke at være arkitekt, gartner, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, men et par af
slagsen ville da lune.

Af Paul Bruniche-OIsen
formand
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Har du lyst til at blive instruktør?
Selvfølgelig har du det! Instruktør er 'the coolest job around' .
DSR har behov for ca. 70 aktive instruktører for at fastholde kvalitet og kontinuitet i klubbens
rouddanneJse. Så hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, så er det måske
noget for dig at blive instruktør.
Hvis du vil være roinstruktør 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 (Dansk Forening for Rosport)
klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i løbet af vinteren.
Kurserne giver dig grundigt kendskab til roteknik, større bevidsthed om roning samt en
række pædagogiske redskaber til brug for instruktion. Det kan du også ifm. din egen
roning.
• Kunne skabe et større netværk i roklubben, både blandt nye medlemmer og andre
instruktører.
• Være med til at fastholde DSR' s bøje niveau for instruktion og ikke mindst gøre
instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion til klubben for den kommende
sæsons nye roere.
Udover. at instruere udgør instruktørerne kernen, når den årlige intro-fest og den årlige
kanindåb skal arrangeres.
Er du interesseret, har du instruktøruddannelse fra en anden roklub, eller har du spørgsmål ,
kan du skrive til instruktion@dsr-online.dk. Eller også kan du bare skrive dig på listen i
slyngelstuen. Det er næsten for nemt.
Da klubbernes tilmelding af instruktøraspiranter til de relevante kurser hos DFfR sker efter
'først til mølle' - princippet, skal jeg have hørt fra dig inden 31. december 2003.
Du er også særdeles velkommen til at kontakte ovennævnte adresse, hvis du kunne tænke dig
at prøve kræfter med styrmandsinstruktion eller har andre gode ting at byde på i forhold til
uddannelse af roere.
AjChnslen Krogh
DestrukJionsrochej

Fra venstre viceadmiral Ulrik Hvidt og Storadmiral Christen Krogh
(FoIo: Karl-Heinz Raatz)

-
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A Wonderful Copenhagen Mermaid Regatta!
The Nordic weather ~ods were in gayest of spirits this year at the first Copenhagen Mennaid
Regatta held May 29 at the beautiful surroundings ofLake Bagsværd. The late spring
weather was warm, the sun was shining from a bright light blue sky and the leaves of the
forest lrees surrounding the rowing course was the brightest of green - but most important to
the participants, there was just a calm breeze blowing down the rowing course.
With over 70 (predominantJy) gay and lesbian rowers from 5 nations the Copenhagen
Mennaid Regatta - the first regatta ever of its kind held in Denmark was a tru ly wonderful
experience! Held in connection with Eurogames 2003 (Gay Games' little European sibling) in
Copenhagen the regatta was organised by three rowers from Denmark's largest rowing club,
Danske Studenters Roklub - Erik Koch Rasmussen , Rune Gartner and Adrian Tan. lnspired by
the gay regattas held in Amsterdam and Berlin, they thought it only obvious that rowing
should be one of the sports offered at the Eurogames 2003.

(Foto:Jens Steckel)

Strawberries and Champagne
The regatta was declared offtcially opened by Klaus Bondam, a member of the Copenhagen
City Council, to 50 bollles of chilled champagne and strawberries dipped in chocolate. An
extravagant picnic table with delicacies galore, donated by the organisers of the regatta to all
the participants and spectators, was served on the lawns overlooking the regatta course. A true
treat for the spectators but a true trial for the participants that had to wait till after their races to
taste the bubbly! Consumption of chilled champagne is not the best way to prepare for a race ...
There were races for both men and women in 4 four different boat classes, single and double
sculIs, fours and eights. All races were held over 1000m on the six-Iane course, which hosted
the World Rowing Championships in 1987. Participants came with a whole range of different
rowing backgrounds some were novices at their first regatta others were fonner national team
rowers with ages from 26 to 56. No matter what their level the rowers were all detennined to
do their best out on the water.

IO

The Races
The first race ofthe day was the men's double sculIs and aIready here a high standard of
rowing was showed. It was a close race between the crews from the Nederland's and
Denmark, with the Dutch team of Jeroen Onstein and Arne Wentholt passing the finishing line
in only 3:29.
Next up was the women's single sculIs and here it was the Dutch again that showed
unsurpassed rowing in the form ofGudrun Kremeier. Gudrun went on to win the women ' s
double sculIs with Sonja Rouf from Denmark as well as the womens quad scull (cornbination
Nederlands/Denmark/Germany) - and thereby became the most winning rower of the regatta!
The Dutch were dominant in the sculling races. Siebe Rosendahl ofthe Nederlands continued
to win the men's single sculIs. In the men's coxed four inrigger (a Danish sea-going lub) it
was the team from London based Orion Rowing Club that showed Iheir superior strength in
Ih is heavy boal cJass. Last but not Jeast was the men's coxed eight with S crews from four
different nations. A tremendous sight seeing them coming down the course. Here it was the
host nation, Denmark, that won closely followed by the Dutch and the British.
On the shore Olympic Gold medallist Victor Feddersen (Atlanta 1996) and Olympic
contestant Inger Pors (Seoul 1988) honoured the regatta by handing out medals to all the
winners of the races.
Due to the limited amount of boats and many of the participants competing in several races
there was plenty of time between races. BUI this was not a problem as speetators on land were
kept entertained by the Danish drag queen artist group, DUNST - Ms. Ramona Macho and
Ms. Fish organised their own mini gay games with the original gay sports disciplins, SOm
StiJetto Sprint and Handbag Throw to much amusement of the speetators.

rFOlo:Jens Steckel)

II

The Dinner Party
The wonderful day was followed by a wonderful evening with a dinner hosted by Danske
Studenters Roklub in their club house overlooking the marina. Heidi, the in-house cook,
dished up a scrumptous three course meal and an a cappella choir created just the right
atmosphere to enjoy the day's achicvements.

The Rowing Tour
The sun was up bright and early thc next day and about 40 rowers embarked on a sight secing
tour of Copenhagen by rowing boat in the Danish speciality - the coxed four inriggers. These
big and broad boats are built to row on the sea and many rowers use the boats to go on
camping trips around the coasts of Denmark. From the c\ub house a convoy of boats made
their way in to the canals of Copenhagen passing the Little Mermaid, the Royal Palace,
Nyhavn and final ly stopping for a picnic just behind the old hippy community ofChistiania.
After a solid la te lunch the rowers found themselves experiencing the fun ofrowing on the
sea, as the wind picked up and gave everybody a choppy row back home to the club house.

The X-Party
After the official Eurogames 2003 sporting events were over and medals duJy awarded it was
party time - and what a party' The entire DGI-village was transfonned in to the biggest party
in town with over 3000 people gathered together with a choice of four venues featuring a
variety ofmusic: disco, techno, house and ballroom. It was the place were the participants
could meet up and exchange experiences ofthe past few days - some with a medal to prove
their success but most just with a smile that was proof enough of a wonderful experience.

AfAdrian Tan

(Foto:Jens SteckeJ)
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Tyv møder redaktør ... eller var det omvendt
At udvalgsarbejde i DSR kan være så "spændende", havde jeg nu ikke
lige regnet med!
Nogle mennesker arbejder bedst om natten, sådan er det for mig, og ved deadline på bladet
kan jeg ofte findes foran computeren i DSR.
Denne aften/nat var ingen undtagelse. Salsaen var trukket ud, og efterfølgende afventede jeg
evt. sidste forslag til generalforsamlingen (som havde deadline 00.00). Nu sad jeg så der foran
skænnen og tumlede rundt med en masse detaljer i det allerede klargjorte blad.
Som tiden gik, blev der mere og mere uhyggeligt i klubben, og alle lyde fik mig op ad stolen,
og mindede mig om, at jeg snart skulle hjem. Da var det, at jeg fik selskab af nogle med et lidi
anderledes gøremål.
I nattens mul og mørke havde ukendte personer åbenbart også fundet vejen til DSR på
Strandvænget. De var sådan set også på arbejde, dog af en lidt anden karakter.
En yderdør smækkede højlydt; endnu en dør op til den etage, hvor jeg sad blev åbnet; et par
friske gummisko hop lød op ad trappen; og en taske blev smidt på gulvet. Jeg regnede med det
var et medlem eller en beboer, som kom sent hjem, så jeg kiggede ud i mørket, og sad klar til
at sige "hej", så vedkommende ikke skulle blive forskrækket over, at der sad nogen på den tid
af natten. Det lykkes vidst meget dårligt, heldigvis! Det næste øjeblik dukkede der en
drengelignende skikkelse med hue/hætte på frem i
mørket, og aldrig har jeg set nogen få så meget fut i
fødderne. Han så og sige spurtede afsted, som om
jorden brændte under ham .. . Om det var
p
forskrækkelsen over at se mig eller hvad (?), det
melder historien intet om.
Da jeg selv havde fattet mig, gik jeg ned og
checkede hoveddøren (som var låst); fandt en
efterladt taske med et stereoanlæg i, og
konstaterede, at vi vidst havde "ubudne gæster,
som ihvert fald ikke skulle bydes på Gevalia
kaffe" . Jeg tændte alt lys i klubben, og gik op for at
banke Mogens Haut (vores hus forvalter) ud af sin
søde nattesøvn.
Med Mogens Haut udstyret i pyjamas og
undertegnede med en af garderobens plastic bøjler
i hånden, gik vi så på ty vej agt i klubben. Vi kunne
straks efter konstatere, at tyvene var kommet ind gennem en nødudgang ved
ergometerrummet, og at stereoanlægget i ergometer-rummet var fjernet.
Tyvene var over alle bjerge, og heldigvis var tyvekosterne i godt behold, det eneste de efter
sigende skulle have sluppet af med, var Dan Hansen's 12 ltr. cacaomælk!
Og hvad kan man så lære af det: Uanset om man er tyv eller redaktør, så kan det ikke betale
sig at lave måneskinsarbejde'

AI Marianne Bentzen (redaktør)
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Med 'Elvira Madigan' og 'Sixten Sparre' i Det
Sydfynske Øhav - eller var det i 'Storebælt'?
I ugen fra søndag d. 27 juli til lørdag d. 2 august 2003 var 9 roere fra DSR på en pragtfuld
langtur i Det Sydfynske Øhav. Turen var arrangeret af Maria Jakobsen fra langtursudvalget
samt Lone Haulund Christensen, og de havde sørget for, at vi kunne låne både i Svendborg og
Fåborg Roklubber. Bådene hed. meget naturligt, farvandet taget i betragtning. Elvira Madigan,
Sixten Sparre og Storebælt.
Turens deltagere var: Lone Haulund Christensen, Maria Jakobsen, Anette Skytte, Yvon
Lindschouw, Ellen Odsbjerg, Søren Larsen, Morten Lauritsen, Louise Lambaa og Jette Høy.
Ruten endte med at blive:
Svendborg ~ Skovballe, Tåsinge ~ Marstal, Ærø (via Lille Egholm) ~ Drejø (via
Ærøskøbing) ~ Bjørnø (via Avernakø) - Fåborg (overliggerdag) ~ Skarø (via Lille Svelmø)
--) Svendborg.
På overliggerdagen var der ligeledes et hold der roede til Lyø, inden de sluttede sig til resten
af selskabet, der havde nøjes med at ro ind til Fåborg.
Her vises en lille billedserie, der gerne skulle give et indtryk af turen.

På turens anden dag ankommer vi til Marstal Roklub, og vi skal have bådene på land for aftenen
og natten. Den tragiske historie fortæller, at Elvira Madigan var en berømt cirkusprinsesse, der
dansede på line. Når man tænker på hendes levebrød, må hun havde været en fIks tille sag, men
fiks og lille er hun ikke længere ... . nu er hun godt nok 'tung i røven'.
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Morten og Annette er klar til afgang fra Marstal. I båden længere fremme ses Ellen, Jette og
Maria. Bemærk de flotte sejlskibe i baggrunden. Dem så vi mange af i løbet af ugen, idet der var
sejlbådstræfi området.

På turen fra Marstal til Drejø, holder vi pause i Ærøskøbing for at proviantere. Det kan ske på
mange måder, bl.a. med en Ærø Special, som er nøddeis med ahornsirup. Kommer man
nogensinde forbi, kan isen absolut anbefales. Mums .... ©

'Topmøde' til havs, idet turens videre rute skal planlægges. Vi er på vej til Bjørnø, som viste sig
at være paradis på jorden. Det var her vi mødte frøer og tudser (som desværre ikke blev til
prinser), og hvor dem der sov under åben himmel, så det ene stiemeskud efter det andet.
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Vel ankommet til Bjørnø. skal vi have vores bagage transporteret fra stranden op til den mark,
hvor vi kunne slå vores telte op. og hvorfor gå fem gange, når man kan nøjes med en? Bjørnø var
simpelthen dejlig og meget idyllisk. Vi ventede næsten, at Poul Reichardt ville komme syngende
ned afvejen. Dertil skal lægges, at øen havde mange forskellige tilbud, lige fra udsalg af lækkert
fransk lingeri til kurser i pileflet.

På vores overliggerdag spiste vi aftensmad på Fåborg Kro. Det var dejligt at spise ved et rigtigt
spisebord samt have en opmærksom tjener til at varte os op. De fleste af os nød et festmåltid
bestående af smarstegte skrubber med nye kartofler. Resten af os (Maria) fik en særlig
æggekage, der havde været omtalt i radioen.

Sommer og soL .. Vi havde det mest pragtfulde vejr på (næsten) hele turen.
Her holder vi frokostpause på Lille Svelmø.
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Turen sidste destination, inden Svendborg, var Skarø. Vi spiser morgenmad og er krøbet ind i del
store telt i ly for turens eneste regnbyge.

Til afrunding kan vi fortælle om et tilbagevendende diskussionsemne på turen. nemlig hvordan
man bærer en båd mest korrekt. Til gavn for os selv og andre har Yvon lavet følgende
illustrationer af, hvad man skal gøre, og i endnu højere grad, hvad man ikke skal gøre.

Bådbæring og Catwalk.
Når bådene skal bæres, står en i spidsen, mens resten står meget tæt ved
agterdelen af båden. Nogen gange så tæt, at gåsegang er et must, når båden
flyttes. Derfor er catwalk, hvor man sætter det ene ben foran det andet ikke
den ideelle gangart, idet risikoen for at blive trådt på, er for stor.

*•

8

8
Rigtigt
Gåsegang gås nemmest, når alle går som en "mand" .

Fotografier og tekst: Anette Skytte og Jette Høy.
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Rylen, Falken og Svanen
" ... sjældent har jeg oplevet noget så sært .... Det var en af de der helt fantastiske sen-septembermorgener med klar blå himmel og efterårsfarver i alle tænkelige nuancer. Og så .. lige der ved
denne midtjyske søbred "lettede" de - Rylen, Falken og Svanen - i den smukkeste samhørighed,
som var disse tre fogle afså forskellig herkomst plUliseJig blevet familie ... Tjaa, måske skulle
man have været medlem af DOF (læs: Dansk Ornitologisk Forening) for at kunne undres og
begejstres over delle baskende særsyn - og måske var det slet ikke det, der skete den senseptember-morgen ved den midtjyske søbred. I virkeligheden handler det nok om en langtur på
Gudenåen, og "foglene " kunne faktisk slet ikke flyve, men var gode velholdte inriggere venligst
udlånt af Ry Roklub ... "
Men ... det var i slutningen af september, og det var en dejlig morgen, da vi i to 2-åres og en 4åres inrigger lagde ud fra Ry Roklub med vores lokalkendte guide, Bjarne, som en del af
mandskabet. Der var naturligvis lidt vind, men med Bjarnes kendskab til listige "smutveje"
rundt om øer og holme kom vi vellykket og sikkert over Silkeborg Søeme. l Silkeborg blev
der efter den veloverståede sø-roning indtaget rugbrødsmadder til den store guldmedalje. Turpålægget var klassisk: Makrel, torskerogn, leverpostej, spegepølse - suppleret med Tines
mayonnaise, der vakte speciel stor begejstring!
Glade og mætte entrerede vi igen vores "fugle", og videre gik det mod næste forhindring ....
SLUSEN!! Som kanin og forholdsvis uerfaren i styrmands faget var det med nogen skepsis, at
jeg pludselig fandt mig selv siddende på styrmandspladsen, som vi langsomt nærmede os
denne "uoverstigelige" barriere ... Med diverse mere eller mindre autoriserede
manøvreringskommandoer og hjælp fra mine gode og erfame med roere lykkedes det dog at
slippe gennem "sluse-øjet" uden at påføre hverken båd eller mandskab fatale skader.
Sø-roningen, der nu var overstået for en stund, blev efterfulgt af hu-hej-hvor-det-gårmedstrømsroning. Også her lå den største udfordring hos styrmændene, og som vi bevægede
os ned af Gudenåen, blev der da også kigget nærmere på variationerne af sivart-ved-åbred,
ligesom en fiskers fangst gav anledning til nærsyn. Endelig var der en vis prestige i udførelsen
af succesfulde båd-piruetter.
Inden dagens sidste forhindring, Tange Sø, havde vi pit-stop ved Kongensbro Kro. Her blev
der serveret store kager og hjemmelavet kakao med masser af flødeskum, som kun en
kromutter kan præstere . Englene sang ... og med store smil og maver, var vi klar til de sidste
kilometer over Tange Sø. Ved seneftermiddagstide lige inden det blev mørkt, nåede vi frem til
Tange Roklub - præcis som arrangørerne havde forudsagt!
Der var lunt og godt i Tange Roklub ... og aftensmadholdet (under kyndig ledelse af Bøg) fik
hurtigt tryllet en "kedelig kalkun" om til den fantastiske thai-gryde ... og vi siger alle tak til
Dan's mor for en forrygende æblekage! AI den friske luft, de omkring halvtreds tilbagelagte
kilometer og indtagelsen af det veltilberedte aftensmåltid satte en vis dæmper på deltagernes
energi - og soveposeme vandt vist festen den lørdag aften.
Til gengæld var alle friske næste morgen og kia, til turens eneste overbæring ved Tangeværket. Det tog selvfølgelig lid t tid, det begyndte også at regne ... men alligevel var vi lige
pludselig klar til de sidste 50 km medstrømsroning. " og det holdt endda også op med at
regne. Faktisk var det lige pludselig rigtigt varmt. .. så varmt, at der måtte eksperimenteres
med altemativ-roning å la nu-Iader-vi-som-om-vi-er-en-kano-på-Amazonas-roning - dvs.
roning, hvor roerne sad med front i ro-retningen. Ja, man skulle måske have været der. . . men
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vi morede os i hvert fald glimrende og kom faktisk også fremad i en betragtelig fart - det
kunne ChrislIans GPS. der i øvrigt gav anledning til megen morskab. bevidne.
Ved Langå Camping var der frokost-Slop. Alle blev mætte, og de hjemmebagte småkager, der
var blevet værnet så sirligt om de foregående dage, fik endelig lov at vække begejstring. Den
sidste etape blev roel med forbløffende hast - og pludselig var vi ved turens mål : Randers
Roklub. Efter weekendens omkring hundrede tilbagelagte kilometer kunne vi sige stort
tillykke lil Bjarne og Pia, der begge med denne tur rundede de 2000 km. Der var champagne (endelig fandt vi ud af, hvorfor Pias taske havde været så tung), og alle var glade' Og dette var
så enden på beretningen om en kanins første. men absolut ikke sidste langtur. Tak for en herlig
weekend - ikke mindst til arrangørerne Pia og Dan.

Af Anja Dynesen

Grønlækre pingviner

De Io grøn/ækre bar-piger, Dille og Dorte
(Foto: Søren M C.)
Et halvt hundrede grønlækre pingviner og kajakroere havde fundet vej til årets kajakrniddag i
DSR fredag 7. november (De to bar-piger, Ditte og Dorte, tilhører den første kategori). Med
Grønland som tema var tonen slået an med fri is hele aftenen og rig mulighed for at blive
grønlænderstiv og sneblind. Som festudvalget havde lovet, kunne aftenen afsluttes med lidt
næsegnideri med en sød eskimo, men det fik vi desværre ingen biJIeder af.

Af Søren M. C.
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Standerstrygning 2003

Årets sidste tur på vandet er slut ( Foto: Karl- Heinz Raatz)

Standeren stryges ( Foto : Karl- Heinz Raatz)
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Hjelmsjo og Mogens
Som afslutning på årets Hjelmsjo tur benyttede Mogens Haut tidligere her i bladet lejliglleden
til selv at takke af for sin medvirken i Hjelmsjo arrangementet.
Som nogle måske ved, så er det Mogens, der så at sige har "opfundet" Hjelmsjo i 1991, idet
det er ham, som har taget initiativ til, at DSR år efter år har haft mulighed for at tage op til det
sydsvenske rostadion et par uger hver sommer. Formålet har først og fremmest været at give
klubbens medlemmer en mulighed for at erhverve sig svava- og scullerret og siden hen at få
lejlighed til at øve sig i scullerroningens fornøjeligheder (ikke mindst på fladt søvand!).
Roaktiviteterne er siden hen blev udvidet til også at omfatte otterroning, kajak og her på det
sidste også gummibåd. Men Hjelmsjo er også meget mere end det. Det er blevet en institution
i DSR, hvor medlemmerne har rig lejlighed til at kombinere roningens glæder med det sociale
liv blandt medlemmerne.
Mange har igennem tiden haft stor fornøjelse afHjelmsjo og opdaget andre sider af roningen.
Derfor vil vi på klubbens vegne benytte lejligheden til at takke Mogens for hans store indsats i
forbindelse med Hjelmsjo arrangementerne i en periode på 13 år!
Hvad skal der nu ske med Hjelmsjo fremover? Til det kan vi i den tilbageblevne Hjelmsjo
junta sige, at vi vil gøre alt for at fortsætte traditionen. Måske bliver alt ikke helt som det
plejer, og vi vil givetvis også få brug for, at flere hjælper til i processen omkring afvikling af
Hjelmsjo arrangementet. Men alt det vil vi arbejde videre med, sådan at Hjelmsjo fortsætter i
2004.
Af Hjelmsj6 juntaen
Tina Voer, Benedicte Brohm og Mette Risager

Her ses Mogens Haut i en a/sine mange elskede single sculler på vandet (Foto: Marianne Bentzen)
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Doktor i roning
Danske Studenters Roklub har markeret sig i ro-forskning, idet læge og tidligere letvægtsroer
Henning Bay har forsvaret sin doktorafhandling med titlen "Arterial desaturation during
maximal exercise in man: Implication for work capacity and O 2 uptake".
Mange DSR-roere har frivilligt deltaget som forsøgspersoner i forskellige undersøgelser, som
aJle er udført på Rigshospitalets kredsløbs laboratorium, hvilket har resulteret i forskellige
publikationer omhandlende respirations og kredsløbsrysiologiske aspekter under maksimal
roning. Endvidere er immunforsvaret evalueret under og efter en 2000 m roergometer test, og
det er foreslået, at immunforsvareter nedsat efter maksimal roning. Det er det ikke!
Doktorathandlingen tager sit afsæt i observationen, at roeres lunger tilsyneladende er
utilstrækkelige til at ækvilibrere ilt mellem luft og blod i lungealveoler. lIttrykket i arterieblod
er under nomale omstændigheder 100 nunHg; men under maksimal roning er der målt værdier
så lavt som 65 mmHg. Ilt transporters i blodet bundet til hæmoglobin i de røde blod legemer.
Der eksisterer en nøje sammenhæng mellem ilttrykket og blodets ilt koncentration.
Hæmoglobin næsten fuldmættet (98%) med ilt ved et normalt ilttryk; men en række faktorer
påvirker bindingen mellem ilt og hæmoglobin. En lav surhedsgrad (pH) medfører en lavere ilt
saturation ved et tilsvarende ilttryk.
Under maksimal roning ses en ganske markant produktion af mælkesyre, hvilket nedsætter pH
fra 7.43 til 7.00-7.15 samtidig med at iltsaturationen er 85-90%. Konsekvensen heraf for
arbejdsevnen og iltoptagelsen er belyst ved at øge iltindholdet i den inspiratoriske luft fra 21 %
til 30%. Roere har været behandlet med en antioxidant i håbet om at forbedre ilttransporten i
lungerne. Endvidere har roere fået tilført bikarbonat - en naturlig buffer i blodet og en vigtig
ingrediens i bagepulver - for at modvirke at pH-værdien nedsættes. øget iltindhold i blodet
forbedrer arbejdsevnen ved en maksimal rotest, en antioxidant har ingen effekt; men øget
bufferkapacitet ved infusion af bikarbonat indebærer, at en mælkesyreophobning i blodet ikke
påvirker pH nævneværdig, og et øget iltindhold og iltsaturation i blodet forbedrer
arbejdsevnen.
Interesserede kan rekvirere afhandlingen ved henvendelse til hmbn@mail.dk.
Af Henning Bay

Uforpligtende Tilbud:
• Rengøring
• Vinduespolering
• Lettere havearbejde

Kommer også i hjørnerne
www .alfa-eklund. dk ·Telf. 70206776
E-mai!: hel@alfa-e klu nd .dk · Fax. 70204413
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Kajak-teknik i søgeren
Konkurrencen er hård og ambitionerne store blandt mange af DSR's kajakroere. Derfor var
der naturligt nok stor interesse for at deltage i Kajakudvalgets teknik-kursus søndag 9.
november, hvor den tidligere landsholdsroer Christian Grau var på besøg i klubben. I alt 19
DSR-roere deltog.
Christian Grau er også cheftræner for ungdomsroerne i Kraft Center København, og med
udgangspunkt i sin trænergerning og hans egne 80.000 tilbagelagte kilometer i kajak, øste han
dagen igennem ud af sin viden. Nøgleordene var positiv feedback og fokusering på'ae·små
detaljer i den enkelte roers teknik, som via en målrettet forbedring kan medføre færre skader,
højere fart og endnu større glæde ved kajakroningen.

A/Søren M.C

En stor del a/teknik-kurset lIar helliget praktiske demonstrationer i kajakergometerel. På
billedet stiller Christian Grau skarpt på Thomas Lund. (Folo: Søren M. C)
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Klubnlesterskab i Orienteringsløb
Det planlagte løb i Gribskov 19/1 O blev aflyst med kort varsel, så vi måtte flytte mesterskabet
tilløbet i Boserup skov ved Roskilde dagen før. Denne sidste-øjebliks-ændring medførte
desværre en del afmeldinger, særligt i dameklassen.
Der var således kun to løbere til start i damekIassen, hvilket er en for lidt til at gennemføre et
klubmesterskab. Det sidste afbud kom dog i sidste øjeblik, så vi valgte at lade mesterskabet
tælle. Helle Tibian var både bedre løbende og bedre til at finde posterne end Karen Lauberg,
så Helle vandt en komfortabel sejr. Helle blev sidste gang klubmester i 200 l .
Anderledes spænding var der i herrekJassen, hvor de tre første løbere kom i mål indenfor 34
sek .. Boserup skover orienteringsmæssig nem, så eventuelle fejl er meget svære at hente ind
igen. Dette blev afgørende for mesterskabet. Hans Juul Andersen undgik de store fejl, og
klemte sig derfor lige ind foran Helge Nielsen og Christian Clausen. Begge var generelt lidt
hurtigere end Hans, men lavede hver en dyr fejl. Det er første gang, at Hans bliver klubmester.
De samlede resultatlister ses nedenfor.
Plac.
l
2
I
2
3
4
5
6
7
8
9

Navn
Helle Tibian
Karen Lauberg
Hans Juul Andersen
Helge Nielsen
Christian Clausen
Johan Frydendahl
Ronald Clausen
Poul Nissen
Martin Bjørner
Morten Tibian
Finn Gamel Christensen

Tid
1:15:14
1:33:45
1:00:35
1:00:59
1:01 :09
I: 11:59
1:20:05
1:26:36
1:28:38
1:31 :57
1:37:37

Fra vens/re Hans Juul Andersen & Helle Tibian med Linea Tibian. (Foto. Ukendt)
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O-løb på Sjælland 2003/2004
Julesul
Julen sætter sig både på maven og på hjernen. Maven kan du træne væk i roklubben, men
fedtet på hjemen skal der straks mere drastiske midler til. Ergometerroning stimulerer jo ikke
ligefrem hjemeaktiviteten. Orienteringsløb derimod kræver hjernearbejde. Så skal hjernen
også affedtes efter julen, og skal intellektet op i omdrejninger, så kom op til Gåsehuset og
deltag i O-sektionens vinteraktiviteter.
Vi holder julepause, men vender stærkt tilbage 18. januar. Programmet for vores egne løb kan
du se nedenfor. Du kan staIte fra Gåsehuset mellem kJ. 10 og 12, og tag bare dine venner med.
Der lægges baner på 4, 6 og 8 km.
Dato
18. januar
08. februar
29. februar
21. marts
04. april
25. aQTil

Løbstype
Alm. Gåsehusløb
Alm. GAsehusløb
Alm. Gåsehusløb
Alm. Gåsehusløb
Alm. Gåsehusløb
Stifinderløb

Af Hans Juul Andersen

Julekispus
O-sektionens populære julearrangement afholdes i år søndag 14. december. Der er start fra
Gåsehuset mellem k\. IO og 12, og det koster 25 kr. at deltage. Beløbet inkluderer husleje og
kort samt gløgg og æbleskiver efter løbet.
Julekispus er det eneste af vores løb, hvor det forventes, at
man gennemfører turen i hold. Nogle tager løbet som en
skovtur, andre løber ruten igennem. Opgaverne på posterne
skal under alle omstændigheder løses efter bedste evne.
Venner uden for roklubben og familie er meget velkomne.
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Alfa Eklund Rengøring og
Vinduespolering
Tlf. 7020 6776
www.alfa-eklund.dk

Friluftsland
Frederiksborggade 52, Kbh K.
Tlf. 33145150
www.friluftsland.dk

Barholt Cykler
Arhusgade 21, Kbh. ø.
Tlf. 3538 4084

Geobyg Ejendoms Service
Willemoesgade 43, Kbh ø.
Tlf. 4018 6616

Bryllupskørsel i Packard 1929
v. Steen Ulrik Petersen
medIo nr. 4650
Tlf. 4817 2117

Handelsbanken Østerbro
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø.
Tlf. 3525 3800
.
www.handelsbanken.dk

Carlsberg
Vesterfælledvej lOD, Kbh V.
Tlf. 3327 3327
www.carlsberg.dk

Lindblad VVS
Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh ø.
Tlf. 3526 1366
www.lindblad-ws.dk

Danske Bank
Strandvejen 8, Kbh ø.
Tlf. 39160630
www.danskebank.dk

SA-EI Autoriseret
elektroinstallatør ApS
Philip Schous Vej 21, Frb
Tlf. 3888 1909

De Danske Spritfabrikker A/S
Langebrogade 4
1014 København K
www.distillers.dk

Ole Mathiesen Ure
østergade 8, Kbh K.
Tlf. 3314 1208
www.olemathiesen.dk

Energi E2
Lautrupsgade l, Kbh
www.e2.dk

UNIQUE Møbler
Østerbrogade llSA, Kbh. ø
www.unq.dk

ø

Friangs Optik
Østerbrogade 111, Kbh ø.
Tlf. 3929 1126

ØbroTræ
Randersgade 23-27, Kbh . ø.
Tlf. 3542 16S7

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering:
Poul Danstrup Andersen
Tlf. 33339378
allllollcenng(~Msr-onllne.dk

Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København

ø

Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813
Postgiro 500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22
MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 II

Formand:
Paul Briiniche-Olsen
HøyrupsAlle 27
2900 Hellerup
Ir 39404842
e-mail: formand@dsr-online.dk

Kasserer:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
Ir 45858605
e-mail: kasserer@dsr-online.dk

Sekretær:
Dorthe Bartels
Hjelmsgade 2, 2.tv.
2100 København ø
Ir 39274882
e-mail: sekretaer@dsronline.dk

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

Instruktionsrocbef:
Christen Krogh
Bentzonsvej 39, 4.th.
2000 Frederiksberg
.. 38 IO 95 62
e-mail: instruktion@dsr-online.dk

Motionsroebef:
Peter R. B. Hatlo
Philip De Langes Alle 7a,
2. th, 1435 København K
.. 32595100
e-mail: motion@dsronline.dk

Langtursroebef:
Ulrik Winther
Hørsholm Kongevej 51
2840 Holle
Ir 45 461343
e-mail: langtur@dsr-online.dk

Kajakrocbef:
Søren Møller Christensen
Blegdamsvej 74 B, 5. tv.
2100 København ø
.. 35 34 44 63
e-mail: kajak@dsr-online.dk

Motion+:
Berit Haahr Hansen
Valkyriegade 9, I. th.
2200 Københa vn N
Ir 35839839
e-mail: mplus@dsronline.dk

Husforvalter:
Mogens Haut
Strandvænget 55
2100 København ø
Ir 39298499
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk

Køkken- og udlejningscbef:
Benedicte Brohm
e-mail: koekken@dsr-onJine.dk

Materielforvalter:
Flemming Borg Jensen
Brostykkevej 145
2650 Hvidovre
Ir 3677 JO 09
e-mail: materiel@
dsr-online.dk

IT-cbef:
Michael H. Qvist
Vognmands marken 12, I.th
21 00 København ø
39299908
e-mail: itadmin@dsr-online.dk

Kontingentkasserer:
Kun skriftlige henvendelser:
DSR, Strandvænget 55,
2100 København ø
e-mail: kontingent@dsr-online.dk

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

Kasserer:
Michael Remo<!
Skarøgade 5. 2.th.
2100 København ø
Ir 39206838

Sekretær:
Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
.. 45 85 86 05

PR:
Hans Juul Andersen
Edelgave Alle 7, I.
2820 Gentofte
Ir 39 68 0319
e-mail: hiulalssi.dk
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