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BJA RNE ENGELL

HltOUR SGAlE 9-2 TV
2100 KH ø

barsk kvarter . "Der var to æh'er for me g et , det
kunne ,ieg g odt s elv høre ." Alors ," sa g de jeg til
mig se 1v, da der ikke me re var andre at si g e det
til (nogen tids f ærd en i bla dve rdenen har g jort
mig internationalt "mi nde d ", om jeg s å må s ige),
" jeg kan vel lige s å godt t række i arbejds tø,iet
og smøg e ærmerne op først som sidst"(godt, at der
ikke var nog en, der hørte det ) .~ens jeg ventede
på , at min dæmon - GAda n ~ n havde Keren Blixen,
såd an ~n må tte jeg og så have - skulle indfinde
sig , vaskede jeg munden med s æbe. Mi n dæmon
(o fficielt Spiri t ua l Advis or, Spir mellem venne r)
ko m j nd gerr-em hrevs prækken - en irri teren de van e ,
erhvervet siden sidste slankekur . Den væl t ede et
lille bord , slog si g ned og g~o rde sig livet hehagel igt ." Alts A," sagde den ," roning i ,j anuar er
,io ikke noget di g ert emne. "Jeg n ikkede trist.
" ~le n nu skal du høre , j eg har j o tænkt • . ."
"Ja')", sagde ,ieg hÅbefuldt."Jo, alle mine tanker
om januarronjng har udkrystalliseret sig i en
eneste s ætning • . • "",Ta?", sag de jeg så spændt
s om en mafiaboss , der åbner mor ge npos t en . "Nå r
de r i kk e er ron i ng, gå r jeg op i en sn oning."
Den ånd .To g las drømmeth e havde jeg hældt på den
- den i den pæne f laske.Udbytte: en s æt qing og hvilken - og en åndet hi kke, de r fik mir
brevkasse til at lj gne stedet, hvor ul yk ken
ske te."I næste måned komm e r du til at tage dig
samme!"!", rå bte jeg ned Ad traooel" ." Jl ik", lød
svaret . Jeg håber o~ elles ve gne, at det bet ød ja.
'linka Ninus

Nr . l. 1984. 52 . i r Ang a f med l e ms bl Adet fo r DSR .

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes herved til ekstraordinær ge n era lf or OM BÅDVEDLIGEHOLD ELSE, INITIATIV, M.M.

samling i Danske Stu dent e rs Roklub

torsd a~

den l. marts

1984, klokken 2100 i klubbens l okaler strandvænget 55.
Som nyt medlem af DSR forekommer det helt naturligt,
at bestyrel se n to g initi a tiv til at få bådparken vedligeholdt. Da k lub ben ikke råder over uanede økonomiske

DAGSORD EN:

ressourer, er initiativet - som indebærer at alle vi, som
brug er bådene også skal gøre dem i

stand, oven i købet

dels konstruktivt og dels me g et rim e J.igt .

Valg af dirigent og sekretær.
l. Ænd rin g af §6 i lov for Danske Studenters Roklub.

En vis Hr. Ib Bjerrehuus, som havde et indlæg om bådved ligeho ldelsen i s idste nr. af DSR-bladet, har t il syn e -

2 . Særlige forslag.
3 . Eventuelt.

ladende en anden menning om dette emne end jeg. Ib Bjerrehuus kon klud er e, efter at en lang række af sp redt e hold-

Opmærksomheden

ninger samt postulater er kommet til udtryk, at medlemmer-

ers Roklub.

ne bør i g norere bestyrelsen udskrivning sliste.
Hv i s vi medlemmer- til stadighed ønsker at tage fodbad

henledes på §ll. i l ov for Danske Student-

Forslag ti l generalfors amlingen

~ka l

være be sty rel sen

i hænde senest lo dage før dennes afholdelse, og skal være

på vor ugentlige roture, skal vi naturligvis føl g e Ib Bjerre-

fremlagt på klubbens k o ntor de sidste 6 dage før general-

huus's henstilling.

forsamlingens afhOldelse, yderligere skal forslag skrift-

Ønsker v i derimod:

ligt meddeles hver enkelt stemmeberettiget medlem senest

At holde båden e i live så længe som muligt.

tre dage før generalforsamlingen.

At und g å en al for stor kontingentstignin g .
At bevare klubbens øvrige a ktivitet er .
- er det med at få arbejdstøjet på og komme igang med at
slibe både.
At bådvedligeholdelsesordningen for øvrigt er en effektivisering af nogle af de tanker, som en del af vi kagerae re
har gjort os i sommerens løb, sa mt ordningen måske medfører
at vi passer beder på bådene i fremtiden,

skal her nævnes

som e n ubetydelig biting.
Som et ganske almindeligt medlem mener jeg desuden at det
måske, på trods af den brogede skare individer som render
rundt og sveder i DSR~ regi, kan blive håde skægt og hy gge -

Mogens Hee er død i en alder af 72 år. Hermed har DSR
~ist et et medlem,

som speci elt i 30-er ne og 40-erne var med . til

at sætte sit specielle præ~ på klubben i en opg angsperio de.
Han pås tod i

mange år, han studerede polyteknik, men det

meste af hans tid blev brugt i kluhben fra tid lig morgen til sen
aften. Der var mange, der spåede ham en usikk e r fremtid.

Ikk~

ligt at bru ge et par søndage i vinterens løb på at gøre

mindst var hans moder bekymret. Ofte ringede hun til Gu dmund

både istand.

Schack for at få at vide, h vor Mogens var henne, når han ikke korn
hjem til tiden.

på gensyn i

bådhallen i vinter , og pA vandet til sommer.

Mogens Hee var altid aktiv i klubben, især når de r skete no~et
Henrik Horn-Møller.

sær lig t. Når pontonen og motorbåden skulle i
land, var han i
hans sag.

vandet e ll e r på

sit es. Pasning af kaproningbåde og huset var ogs A

Til tr ods for at han ikk e var typisk atletisk , bl e v han en
udmærket kaproer - stædigheden , der skal t il, havde han. Det var som

6

3

s cullerro er og is ær i dobbelt - s c uller samme n med P. G. He nri ksen
han vandt de mange løb , i den dengang nye b Adt y pe. Ka r akter i stisk
for ham , f orklarede han de g ode r esultate r pA følgen de mldd: NA r
j eg blev t r æt , sagde je g t il P . G.: Sl t age r i ti stærke , sl kunne
j eg hv ile ~i g . Det gjalt o m at økonomisere , nog e t so m n ok va r t y pisk for ha n s i~dstilltr.g til til værelsen . Han var li v sva r igt
med le m af k lub~en .
I mange lI' var han en i vrig ori ente rin gs - og skil øb er. Da han
holdt op som kap roer , ble v han en g limrende " regattaroe r". Hans
medfødt e optimisme , go de rAd om teknik og bådfinesser . om hvordan
han ha vd e k l a ret lignend e sit uationer og i kke min d s t hans gode
h is trie r , gjo rde h a m til et velk o mment medlem pA bAdpl a dsen , eller
nå r han tog me d pA rej serne. Han mAtte væ r e der , hv or det fo regik .
Ve d fe ster - ismr kapr onings f este r - var han selvs krevet . alt id
efstlig og o plag~ . Ha ns sene r e kone Lone va r oft e me d - ogsl pl
rejse r- og som regel med nogen bek y mr jng for , hvn rd an Mogens ville
~ kla re skær ene ".
Mogens He e ble v færdig som ingenjør , li l fn r havselse fo r nogen
og t i l glæde fo r mange . på an bpfaling 'lI' hrø d r"n,~ Kie r s ga'lr de
fa r , kap tajn Fr an s Kie rs gaard , f ik han e n s~ i ll i n~ Rnm in ge n iør
ho s Sc hwitz,e r . De t passed e ham ; a en V'lr r;nm r;kr,bt. t i.] ham . Hans
i derig d om og f antasi var der brug for . nr t.e 'Jd" hfor' liln dets
gr ænser , på alle dø.glJ8ts timer , jngen [" a:;1. 'H' h"jd"t.·id. Her forblev
han t il han bl ev pe n si.o ne r et .

Orienteringssekti one n
Referat fra generalforsamlingen den 27/11-83 kl 14 i Gåsehuset
Ole Hørup blev valgt til dirigent og kon s taterede derpå ge neralforsamli ngens lovli ghed.

,~

Regnskab. Da Henrik ikke var til stede p.g.a. sygdom, blev det
reviderede regnskab gennemgået af Palle, sektionens revisor.
Indtægterne andrager 21.200 kr, udgifterne 19. 000 kr, hvorefter
sektionens formue er på 14.900 kr. Stifinderløbet gav et overskud
på 2.500 kr. Sektionen har bidraget med ca. 3.000 kr til Gå sehusets istandsættelse.
Kontingent~t blev fastsat til uændret 15 kr.

DIl klubb en fly t t ed e ti l s it nu væ r pn d p hil" 1. 19 39 , var' hlln
se lv sk revAt so m t e knisk r å dg iver f nr i mgpn i ør Hnrma n Ree . De to

Ingen indsendte forslag.

fn r stnd hi nand en .
De sene r e i r VAr d et no k mes t l Andjn rd e n. hr;n hol dt. s 1. r pi .
Fam ili en . me d de t.n sønne r . np: hilset. i S',nri hj p r l'; . v'Ir riet, . der op
tng hAn s fr it.id. Hlln VA r dn g Al t id kIMI' t.j '1 "et. ,,1 ,, 1'; t.n rr, i ng,er
om nogen øll er " efl,er " g ul e ;}!r ter " p "II r'r Rnrirp s'lrnwerd, n mst,p r.
Seri øs va r han s j ældent : hons kHr 'lkt.e ri s t.i ske l 'lttp ~ g nde
hu mnr' ng hum0 r s pr· edt.0 han til g l æde f nr ,-,n 'p,. HAn hp v<ln.ri p ri e t,

Valg af styre: Formand, Ronald genvalgt
Kasserer, Henrik ønskede ikke genvalg.
Torben Møller valgt.
Sekretær, Johan genvalgt
PR-arbejde, Poul øns kede ikke genvalg
Sven Andreasen val g t.
Revisor, Palle genvalgt.

til det. sidste .
Det er ve,] i.s ær d en ge npI'H t io n nf k"'pr' nprp. . ri 8 r ko m .,, ' r,pr h"ns .
d e r huske r ham hpdst aR fik del i hans ve nska h n~ I, r nskN h . DpI. ~ r
os"i'l d em , der i sær vil savn '" hllm , og dpt, hFoT' st,nri f'nr',
A l tsNmmp~
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Beretning ved Ronald. For å rets træn ine sløb fra Gåsehuset havde
kun ringe tilslutning, hvorimod efterårets l øb har været velbesøgte, og mange nye ansig ter er dukket op.
Årets Stifinderløb afholdtes den 24/4-83 i Tisvilde Hegn. Under
forberedelserne til løbet i mart s var det tørt i skoven, men som
følge af den r egn fulde april var skove n meget våd på løbsdage n,
især løbsområdet, som stod under ~ m vand, hvilket gav anledning
til mange kommentarer fra deltage rne. Iøvrigt et vellykket arrangement med knap 800 deltagere, formentlig årets største B-løb i
0s tkredsen. Vores delta g else i åbne l ~ b har været på samme niveau
som tidligere år.

Forårets Gåsehusløb blev fastlagt til føl gend e søndage:

15/1 - 29/1 - 19/2 - 4/3 - 18/3

i n ri -

ring st.å f rnm Rom nogr!. sær l jf-t.. e n nlfl nd ,,[" ""J Il g ,.. kv·, ·l il·.p'r.er .
1\

Det 41. Stifinderløb afholde s den 8/4-84 i Danstrup-Krogenberg
med Ronald som bane lægger og Johan som stævneleder. Der vil S0m
sædvanlig være behov for 25-30 officials, hvorfor interesserede
allerede nu bør reservere dagen.
Johan Frydendahl

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55
P ostg iro 5

00

210 0 København

ø
En åndet historie
eller
Artiklen, der blev væk.

3 4 66

Tlf: Kontor og køkken 01 - 29 63 26 .

Me dl e mmer : 01- 296360

Be s tyrelsen:
Formand:

Mads Henni ng Pedersen.
Charlot t en lund

Kas sere r:

Palle Rø r s g aard .

01- 62 7739.
Kontingentkasserer: Steen

ø

KBH

Forår svej 16

2960

Jeg mærke de den hede ånde fra et redaktionsmedlem
i nakken et sekund for sent. "Ninka, honey," sagde
han (det sidste for at blødgøre mig), da bifaldet
havde lagt sig efter min nye nordeuropæiske rekord
i stående højdespring , "hvad med at præparere en
lille ting med årstidens ingred ienser til bladet.
(Det var ikke noget spørgsmål; han sagd~ de t med
en ømhed som en hul ernand, der inviterer en ny
flamme til bålfest i "Grott en" førstkommende
dinosdag).Jeg blev rød - helt flov over al denne
efte rspørgsel - men satte mig behørigt til modværge."Min s krivemaskine fik sine fortænder slået
ud forleden, da vi var ud e på e t job", sagde jeg.
Det gjorde større ind tryk , end dengang jeg viste
mine nyeste akvareller - mere modne havde de
s l åe t mig se lv som - til Zoo's vandrende pinde,
men ikke meget s t ørre.Han sagde , at jeg kunne
brodere det, bøje det i neon eller s krive det
med glasur på en lagkage, men det skulle være
færdigt til tirsdag. Jeg mærkede faren risle op
og ned ad min krop, som om omkring 300 g enfærd
med nyslået udgangstilladelse fra Thu le Kirkegård
troede, jeg var et hammondorge l: de r va r alts å
dødlinier i farvan det ."Vent," sa gde jeg - og
mente det (jeg skulle ' lige tænke mi g om) -" jeg
ville me ge t gerne h jæ lpe, men - æh - jeg har
solgt mit fingerbøl til omsmeltning, byens
sidste ordentlige neon forhandler har netop måttet lægge op og er begyndt at sæ lge 5-kroner s
cigarer og tyggegummi med indlagte g lansbilleder
(t rist, men sandsynligt), og - æh - min glasursprøjte er lige blevet stjåle t; jeg bor i e t

01-6 3685 4.
Ph i stersvej Il

Pli~j u s se n

Helle rup

Ha l linsgade 17

2900
2100

01- 38 1 611

Sek ret ær: Ka ren Li sbeth Faarv ang . Tr ebkasga d e 53th . 2100 KBH .

ø

Materialeforvalter : Martin Lya ge r . Grønn emose All e ' 48
2860 Søborg
Kapro ningschef: Han n e Petersen .

0 1-56 3699 .
Ho r serødvej 15

2100 KBH

ø

01 -1 8 4478.
Instruktion s rochef: Michael Hans e n . Folkv a r s ve j 26

2000 F .

01 -109223 .
Hu sfo rvalter: Ulrik Bang . Strandv ænget 55

2 100 KBH

ø

01 - 296326 .
Motions - og langtursrochef : Marianne J ohansen . Dreøga de 26 D

ø

Stu e n 2 100 Kbh

01- 200652 .

ORJENTER I NGSEKTJO NEN:
Formand: Ronald Clausen. En ge l s borg v e j 44 .

2800 Lyn g by

02 - 88588 6.
Kasserer : Torben Møller. Marstals gade 8 ,

2100 KB H.

ø

01- 268922 .
Sek retær : J ohan Fry d en dal . Bredesvi nge t 42.

28 30 Viru m

02 - 858605 ,
PR- a rbejde : Svend Andr ea sen . Matth æu sg a d e 2 5 .

1666 KBH . V

0 1- 233 749.

RED AKTIONEN :

Ulrik Ba ng ( a nsvar s hav e nd e )
2100 KBH

ø.

Strandv æng et 55

01 - 296326.
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Om "bådvedligeholdelsen" i

lidt videre perspekti'] .

Hvis det synspunkt gælder,at det at ramme ved siden af er bedre er.d slet
ikke at ramme, kan omskrives til,at et hvilket som helst svar er

bed~e

end slet inteL svar,må jeg takke "en vis" hr.H.Horn-MØller for hans indlæg.
Imidlertid er det'plan,hvorpå

n.-

M. og jeg anskuer bådvedligeholdelsen

og bestyrelsens dekret,nok så forskelligt,at en fortsat meningsucvek sl~n g
ham og mig imellem næ.?pe vil give sig udslag i praktisk

perspekt~v

OR IENTERINGSSEKTIONEN:
Formand: Ronald Cl aus en Engelsborgv ej 44
2800 Lyngby 02 -88 5886
Kasserer: Torben Møl ler Marstalsgade 8
2100 KBH ø 01 -2 68922
Sekretær: Johan Frydendal Bre desving et 42
2830 Virum 02-858605
PR-arbejde: Svend Andreasen Mat thæusgade 25
1666 KBH V 01-233749

eller

personlig forståelse,hvorfor diskussionen fra min side afsluttes med nedenståendee

illus~onen o~,

Jeg ska l ikke fratage H. - M. forventningens glæde eller

NOTABENE

at hans indsats med at skrabe god/ubeskadiget lak af bådene en bloc og
derpå smØre dem ind i ny lak vil medføre,at han undgår at få indenbords
fodbad,men kun henstille,at han behersker sin ungdommelige kraft og begejstring så meget,at han
hvad

a~dre

undg~r

at tage

kobbersø~Jenes hovede~

med -

ov~~fladiskhed

i sin

har gjort ! Altså nøjes med den samme

"bååvedl~geholdelse"

50m cen ,hvo rmed han læser og f o rstår ir.nlæg

~

STANDERHEJSNING
STANDERHEJSNING
STANDERHEJSNING
SØNDAG D.l.APRIL (No kidding) KL.140 C

medlems -

bladet.
At bestyrelsen ved si!: dekret juridisk står i hængedynd til ørerne ,mil i
sidste instans blive dens egen sag.Ingen gider vel -:;øre nog'.t ved d"t,
og man kan blot undlade at rette sig efter det.Mig er det ligegyld~ gt .
M~n

tendensen i dekreLe!::uden lovhjemmel,diktatorisk at ville indfØre

arbejdspl1gt og vilkårlige,kollektive/personlige forbud og
~taltninger.giver

mig en forpligtigelse

til/bcg~undelse

s~raffeforan

fo r,;cm gammel

D.S.R. 'er ,at opfordre klubbens medlemmer til at gå "mod en fr emgangsmåde
og tankeform ,som ikke alene findes på den Østlige side af ~e=ntæppet,
men periodisk"lige om hjørnet" ,og som nu,beklageli<;,.' is upåtalt af andr"
end mig, også synes at stikke hOvedet op i den
glade københavnske studenters liberale hØjbor •

.S.·~.,der

I

engang var ro-

Vi er blevet bedt om at bringe en 1111e honningdryppende bemærkning fra Materialeforvalteren:
DER ER ROFORBUD FOR ET BADEHOLD, SALÆNGE HOLDETS
BÅD IKKE ER SAT I STAND, elskede venner.

III
i n i u s ' Br ,we
0:;-:-==-=:====::::===
En be r etning fra det

v irke li~R

MEDLEMSMØDE !
) iv . .. . . .

Niels Br i x og undertegnede fo r tsætter arbejdet pi ko nt i n5,':entf ro n ten :
Fr a og merl Janua r kva r tal ha r vi i vr æk sat a ut omat i sk ud skri vni ng af ry kke r hreve ti l me dl e mmer,der i kke har betalt
kont i nge nt t i l ti d e n . Da d et i nævnte kvarta l d r e j e d e s i ,
om c a . 140 br e v e ha r be s tyre l s en set s i g nød s a g et ti l at
indf øre et r ykker geb yr p~ kr. 1 5 ,- fra a pr i : kva r t al .
Hv i s man fr em ov e r mo d tage r et ryk ke rb r ev . mi ma n s i le d es
f or he r e d e sig pi . a t ma n i forbi nde lse mad næste ko nt i ngent o pkr ævni n g v il bli ve a f kr æve t d e nn e s u m.D e 1 5 kr on e r gi r
de l s ti l d ækning af o mkostni nge r . dels er dR ment som e t for s øg p i a t a n sp or e med l emme r ne til at betale til tid e n : Det

Je g vi l foreslå , a t v i forsøger at indføre faste
me d l emsmøder i DSR - f . eks . hve r 2 . mån ed . Fo rmålet
er dels at give fl e re mulighe d for at komme t i l
orde, de l s a t bedre kommunikationen mellem medlemmer og bestyre l se .
FØRSTE MEDLEMSMØDE
TORSDAG D.S . APRIL 1984 KL . 200 0 •
Dagsorden:

Punkt l : Karneval
Til øvrige punkte r mod tages for s lag
med g l æde .
,Judi th Nake

forhol d e r sig j n s Aledes , a t. og s l DSR h a r f as t e ud i fter ,
(str ø m. lys varme et.c . ) som skal betal e s ti l tiden . Kl ubben
e r s å le d es nø dt ti l at lå ne , nir kont.i nge nt e rn e f or sinkes ,
hv ilket. s om beken dt. ko s t er rent.er . Di sse r .nte r kan v i fak tisk let. benytt.e t il la ngt nyttige r e tin2. ( T f læng kan
nævnes mate r iel . lønninge r m. V . l .

Han fanger
ingen )ugler<

Jeg skal i denne forbindelse opfor d re medlemmerne til at
beta l e kontingent så hurtig t som muligt eftRr modtagel ' p
a f girokn r t. . Dettp vil gøre l ive t. væsRnt.l i gt lette r E' f or
bå d e kasse r eren og medlemme r ne : Thi vi ha r f nr fa l d i tR rmi ns~nedernR . hvilkRt godt kan hevirke. at nogle falder fo r fristelsen t i l at udsk y d e betalingen t i l næste måned . Af hRnByn
l. i1 DSR fn r slås d et d e r f or. at medlemmerne istedRt hetaler

han har også
konto i
Handelsbanken

straks ! (Hibet beskæmmer som be kendt i ngen ! )
Som bekendt har vi snA rt, stAnde r he ,i sning.D8t.T.(~ IfI fH'.kp: ' " ..
start.en på 8n ny sfpson.DRtte bRt yder t,rA d ttin()8n T,rcl
mange mel d Rr Rig ihrl i DSR - si d ste ir d r Ajedn det 8 i ~ n o
~~ , 90 ! Hjælp derrnr de nye til rette . lndmRl de lser Ar p . ~ .
. 1 c e r' ,, +· nå ~r,-,13 f'st" v1 8 n d) q rjøre~l t i) knnt.o rni. (". ~ 8,1 '''1

."1.

.

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

rfr.
.~

bådparkens" tilstand, som han fandt så dårlig at delvis udskiftning var nødvendig. øverst på ønskesedlen stod anskaf -

S T Y R MA N D S K U R S U S

felsen af en ny 4-årers indrigger. Han mente at problemet
med at fastholde nye medlemmer delvis kunne løses gennem
anskaffelse af nyt indrigger-materiel, idet han påpegede
hvor mange medlemmer der ville få glæde af sådanne anskaffelser, da det er langt de fleste, der kommer ned i Svane-

Der vil i foråret 1984 blive afholdt styrmandskursus i DSR.
Kurset afholdes mellem påske og pinse med start 24.april og
forventes at løbe over 6 aftener.

møllen og alligevel her de færreste midler til nyanskaffelser bliver brugt.

Der vil blive oprettet et tirsdags-hold og et torsdags-hold.

Klargøringen af den eksisterende bådpark var nu sat i system, således at bådparken i

sæsonen 1984 ville være stør-

re, bedre og først og fremmest klar ved standerhejsningen.

på hvert hold skal der være 5 deltagere. Hvis der

viser sig

beh?v for yderligere hold vil der også blive oprettet et
mandags-hold. Starttidspunktet er kl. 17.30.

Blandt andet i forbindelse med bådparkens renovering fore-

Tilmelding til kurset foregår ved senest torsdag den 5. april

spurgte Gudmund Schack om klubben. havde undersøgt mulig-

at skrive sig på en liste, der er ophængt på opslagstavlen
overfor kØkkenet.

heden for at f å en langtidsledig ansat i klubben. Stig orienterede om ordningen, hvorefter formanden lovede at arbejde videre med sagen.

Tilmelding til kurset er bindene i den forstand,at hvis ikke

Der udspandt sig efterfølgende en diskussion om, hvordan

alle 5 tilmeldte mØder op en aften,vil kurset blive aflyst
den pågældende dag.

roningen i klubben skulle prioriteres. Hvor mange penge
skal motions- langturs- og kaproning have? Hvor skal ny-

Det er en forudsætning for tilmelding til kurset, at man har

anskaffelserne ske, og så vidt kaproningen angår, skal

roret og at man er færdig med sin bådvedligeholdelse.

pengene gå til alsidige vinteraktiviteter eller til leje
af både og rejseudgifter til regattaer? Og endelig sidst,
men ikke mindst, hvor meget skal man træne eller hvor god
skal man være, før man kan betegnes som kaproer og dermed
have krav p å en båd samt trænerassistenee på Bagsværd.
Formanden afrundede denne diskussion med at erklære at
klubben ønskede så bredt et robillede som muligt; mon at
de nævnte spørgsmål samt spørgsmålet om hvorvidt klubben
selv skal opfostre elitekaproere i egen ungdomsafdeling
eller importere disse tii klubben med risiko for, at de
forlader denne efter endt aktiv karriere, måtte afgøres
i andet forum.
Gudmund Schack mindede om at udgiften ti l elitekaproning
fuldt ud dækkes af Ree's Legat.

Kell Lauritsen

Referat af den ordinære generalforsamling i DSR
fredag den 2. December 1983

I NS T R U KT ø R K U R S US
DSR mangler instruktØrer til motionsafdelingen. Der v il
d erfor blive afholdt et instruktØrkursus i weekenden
17-18 marts 1984, begge dage kl. 9.30 - 16.00.

Efter at formanden havde budt velkommen til den ordinære
på kurset vil blive undervist i

generalforsamling udtalte Åge Bang mindeord over de af klu b -

- hvad man skal lære nye kaniner

bens medlemmer, der var døde i perioden efter sidste ordi-

- hvordan man instruerer nye kaniner

nære generalforsamling.

- hvordan man retter de fejl kaninerne gør

Herefter valgtes Ole Rasmus Pedersen til referent og Dan

- hvad man især skal være opmærksom på, når man instruerer

Nielsen til dirigent. Dirig enten k onstaterede at d e n ordi-

- almindelig kendskab til DSR

nære generalforsamling var lovligt indvarslet, hv orefter

- hvordan man skal behandle bådmateriellet

man gik over til behandlingen af de enkelte dag sorde ns-

- hvordan man reparerer bådene
- hvordan instruktionen forventes at forgå i

p unkter:
somre n 1984

l)

Formandens beretning

Indledningsvis takkede formanden hjerteligt b estyrelsen i
Kurset vil blive leder af Martin Lyager oq Kell Laurit se n

Ree's Legat for den økonomiske støtte til k l ubbens a l ti d
betrængte økonomi.

De, der er interesseret i at komme på

det~e

kursus, bedes

Derefter opfordrede han samtlige klub bens medlemmer til a t

skrive sig på listen på opslagstavlen overfor kØkkenet

yde en

senest torsdag den 8.3.1984

af klubbens faciliteter, d.v.s. s å vel b å dparken s om selve

De der deltager i kurse t forventes at være villige til at

Klubbens p å skønnelser blev herefter fordelt som følger:

h~ndsrækning

ved istandsættelse og vedligeholdelse

klubhuset samt Nivå huset og Gåsehuset.
tage et hold kaniner ud en gang i mellem. Man forventer ikke

Stig fik papirkniven for sit arbejd e på terrassen, Kell fik

at deltagerne mØder op hver eneste tirsdag og torsdag.

krokodillen og Michael Jørgensen e n træningsdragt for sit

Den eneste forudsætning for at tilmelde sig kurset er,

På kaproningsfron t en kunne klubben notere sig for det vel

at man e r styrmand.

nok flottest e resultat nogensinde med l verdensmesterskab,

Kell Lauritsen

benyttede formanden lejligheden til at byde Rejner Modest

kaninarbejde.

2 nordiske mesterskaber og 3 danske mesterskaber. Samtidigt
velkommen til klub ben som træner.
Bjarne Eltang fik klubbens sejrsstander for 1983.
Formanden udtrykte tilfredshed med det stigende medlemstal,
me n udtrykte tillige sin beky mring over, at det åbenbart
var vanskelligt at holde p d de nye medlemmer.

/

Afslutningsvis redegjorde han for de planlagte akti v i t e"c:::r
i den kommende vinter- og sommersæson.
Herefter fremkom den til valg som materialeforval ter ind·s t i llede Martin Ly ager med et hj e rtesuk over "Svanemølle-

S 1:' Y R

r

A li D S L A U G E T

AF

l 9 5 8
Formandens beretning godkendtes

indbyder atter i år sine medlemmer til

B L Å T

o

J E

lørdag d. 17 marts 1984 kl 18 00 i DSn

Eenu:

" CEfI EN T" ad libitum og hertil en bayrisk øl
KAFFE med tilbehør

Pris:

50 kr

1'ilmelding:

på opslagstavlen i DS:!

Be taling :

SillTEST torsdag d. 15 marts til Chris ten Jensen
eller Birgi tte Skau trup

herefter enstemmigt under

bifald.
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fastlæggelse
af kontingent for det kommende år.
Palle Rørsgaard gennemgik regnskabet, som under bifald blev
taget til efterretni.ng af generalforsamlingen.

Steen Pliniussen afgav som ny kontingentkasserer sin program erklæring , hvoraf det vigtigste var en forhøjelse af
kontingentet til kr. 840 årligt, hvilket generalforsamlingen vedtog.
Mads Henning Petersen valgtes til formand.
Palle Rørsgaard valgtes til kasserer.
5) Karen Lisbeth Faarvang valgtes til sekretær.
6) Martin Lyager valgtes til materialeforvalter.
7) Michael Hansen valgtea til instruktionrochef.
8) Marianne Johansen valgtes til motins- og langtursr oche f.
9) Hanne Petersen valgtes til kapronings c hef .
10) Ulrik Bang valgtes til husforvalter .
Il) Finn Christensen og Carl-Helge Juul Petersen valgtes
til revisorer.
12) Det vedtoges at den ovenfor nævnte samlede bestyrelse
representerer DSR overfor DFfR.
Samtlige valg var enstemmige.
3)

4)

med laughilsen

Pt!G-- Le---~
Niels Brix Olesen

ved medler.uner af styrmandslauge t forstås medlemmer af
ogs~ til lauge t - pt 20 kr
sen est d. 15 mar ts .

l"

13) Særlige forslag
Sådanne var ikke indkommet.

l)::m som har betal t kontingent -

14) Eventuelt

Der diskuteredes løst og fast herunder endnu engang spørgsmålet om bådrenovering, renholdelse af klubben, spørgsmålet
om starten af en ungdomsafdeling, spørgsmålet om indkøb af
nye godkendte redningsveste samt klubbladets dårlige sta~
ning, m.v.
Afslutningsvis takkede dirigen ten for god ro og orden.

In dme l delser er
gy mnast ik .

~

Der har været afholdt generalforsamling, måneder tilbage, og den fortjener en kommentar.
For den uindviede var det en trist forestilling.Umiddelbart troede man sig gået forkert, for der var et kolossalt misforhold mellem de fremmødte medlemmers opfattelse af klubben og ~ns egen viden om, hvad der sker her.
En række ukendte medlemmer stillede sig op og kritiserede
bestyrelsen og klubbens øvrige medlemmer for mangelfuldt
arbejde, altimens man lærte dem at kende.
Generalforsamlingen gav, når dette er sagt, indtryk af,
at klubben står over for to alvorlige problemer:
Økonomien
Udgifterne til motionsmateriellet nedskæres med 43%,
idet budgettet for nyanskaffelser er på 4000 kr mod
9960 kr i 1983.Udgifterne til deltagelse i kaproninger
nedskæres med 20% til 65000 kr.Budgettet for kaproningsmaterieIlet er stort set uændret på 90000 kr, men nyanskaffelsesandelen er reduceret fra 75% til 44%.
Disse forhold sættes i relief af, at motionsmateriellet
jo er stærkt nedslidt, og af at en del kaproere, der
træner til OL, har har meldt sig ind i løbet af efteråret .
I

I I Forholdet mellem de forskellige grupper af roere.
DSR indeholder hele spektret af roere, fra motionsroeren,
der er med to gange til Skovshoved i sommerens sol, til
verdensmesteren, der ror hver dag vinteren igennem.Af
en eller anden grund mener nogle, at de er mere værd
end andre, og at de derfor har krav på mere opmærksomhed,
end de får. Dette forhold var muligvis ikke noget udtalt
problem, hvis de økonomiske kilder var uudt ømmelige, men
forholdet har alligevel større betydning end som så.
Egentlig er spørgsmålet jo, hvad vi vil med vores roning.
Et spørgsmål af idrætsp olitisk karakter.

Rico.

pla~e r et

i

sal en s i læn2e

dHr er vi n te r -

X

De t er en for 1lds ætni ng fo r f_t be nyt t e klu bbe ns f aCil i teter,
at man har orden i sine ko nt in gent forhol d . d .v. s at ma n
e r ind mel dt og ikk p er i r e f tance.Hj ælp derf or e v e ntu ell e
nye mpdlpmm er,med at blive ~eldt ind. BlanKett e r ne lægges
t postkasspn til højre for dør e n t il kon t ore t eller s e ndes
om fornødent med post en .
Me dens v i er v ed poste n, ~ ka l jeg e ndnu e n ga ng mi nd e med l e mme r ne om . at event ue l a ddre sseæn dri ng s kal meld es sær sk ilt til kl ubb en. Vi har i januar fie t en de l br ev e o g
opkr ævni nge r r e tu r . Der e r f r em l ag t ~e d ler til addresseæn drin ge r i sa len og i hAren .
Vel v i dend n , at de pagæld e nde s i kke rt i kke r å r blade t , skal
.i eg hed e bekendt" til nede nnæv nt.e OID Iltg iv n de pÅ.gæl den de
e t vink , om a t br in ge de r es aJdr esse f nrho ld i ord en :
~'le d l . nr

P 4 91

P 482
P '362

P 1,83
p 51h

82103
83 065

Navn
Svend Ank er \'JOr ID

Nuvæ r ende addres se :
øste r Voldg ade 2 0 . 1350 K
Gr o Gr eve
Kil de gårdsv ej 26, 2 900 HelleruD .
Kay Wer ner Pet e r s en Sønderbor ggø de , 5. 2 100 ø
Roy S Bayless
Tr a ve r baneve j 7 . 29 20 Charl
Jako b J. K. La r esn
Frank r i gsg Rde 5 . 3 t . h .
Ole Kr og
Husu mga de IA . 3 t . v . . 2200 N.
Naje EdHAr ds
La r s 1. e .if: t. ræd e lJ . 1L57 K

Frem ov er kan uord en i add ress e forh nl dene Alt.sÅ. komme ti l nt
koste penge . Man vil jo være i restAnre . n~r gi r oko r tet
ikkp komme r frpm .
Iøvrigt ør møn velkommen t i ] nt henv"nrl~
lllldert.e2neclA i t.vivIst i Jf"p.lclA.

" 11,,r

.:1t. P' f'I J
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55 2100 KEH ø
Postgiro 5 00 34 66
Tlf.: Kontor og køkken 01-296326

Små trængsler.
Medlemmer: 01-29 6360

BESTYRELSEN:
Formand: Mads Henning Pedersen Forårsvej 16
2960 Charlottenlund 01-636854
Kasserer: Palle Rørsgaard Phistersvej Il
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasserer: Steen Pliniussen Hallinsgade 17
2100 KEH ø 01-381611
Sekretær: Karen Lisbeth Faarvang Trebkasgade 53 • th •
2100 KEH ø
Materialeforvalter: Martin Lyager Grønnemose All~ 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningschef: Hanne Petersen Horserødvej 1 5
2100 KE H ø 01-184478
Instruktionsrochef: Michael Hansen Folkvarsve,i 26
2000 F 01-109223
Husforval tel': Ulrik Bang Strandvænget 55
2100 KEH ø 01-296326
Motions- og langtursrochef: Marianne J ohansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KE H ø
01-200652

REDAKTIONEN:

Marie Christ i ne Høeg (Ansvarshavende)
Knabrostræde 9 3 • 1210 KEH K 01-1 ? 4057
Annet te I,unde Hansen
Chr.Hvilevej 6 2 • th • 2920 Charlottenlund
Susanne Paulsen
Silkeborggade 3 4 • tv • 2100 KBR V
Henrik Ohlsen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBH N

Jeg sad og læste i Salatbladet, da jeg pludselig kom
i tanker om, at jeg havde en artikel at skrive.Jeg f6r
ind på haveredaktørens kontor for at levere blade t tilbage.Han sad med benene oppe på bordet, helt omklamret
af en walkman.Det så ud som om, den havde taget ham til
fange."Værsågod - og tak for lån." sagde jeg prøvende.
Han viklede sig ud af ledningerne, tog ørerne af og
sagde: "Hva'?"Lidt liv var der alts å i ham."Tak for l å n,"
gentog jeg," - hvad laver du?" - "Hører Sneakers," svarede han," og du selv?" - "Jeg er så småt begyndt at
tænke på at hælde en artikel ud af ærmerne.Jeg mangler
kun to ting: stof og insp i ration." - "Aha," sagde han,
"ja, jeg har netop gjort mit indlæg færdigt.Jeg har
egentlig altid troet, at det simpelthen er sprøde kiks
at skrive om roning.Du virker da altid glad og tilfreds."
- "Det er fordi, jeg har et lyst sind!" sagde jeg s ammenbidt. "Ligesom Suzanne Brøgger. /ren jeg danser nu ikke
om morgenen."
Lidt senere havde vi forlagt residensen til ka ntine n.
Dels for at drikke kaffe, del s fo rdi en a f mi ne mere
vitale funkti oner - s nakketøjet - altid bliver sat ud
af spillet ved længere oph old på haveredaktørens kontor
p. g .a. den tynde luft.Hans grønne planter stjæ l er al
ilten."Det er en skam, at vi ikke kan købe alle rettig heder til Sjakalen og brin g e den som føljeton i bladet.
Den er på 495 s ider, nok til 31 16-siders numre.Det ville
g ive os tre år ti] at samle stof i."sukkede jeg.
"Så , s å ," sa gde han og troede, at han klappe de mig bl i dt
på hovedet - men jeg fik kaffe på næsen - "nu vl?rer det
da ikke så længe, før sæsonen begynder."
"Nej, nej, du har selvfølgel ig ret." s a gde j eg f r e ds om':"
meligt. "MEN HVAD SKAl, JEG SKqIVE OM INDTIL DA?" s purgte
j e8 så knap s å fredsommeli g t.
Han tænkte sig om, længe og inderl i g t , altimens han
rullede kraftigt me d øjnene - de t er s~ da n en vane,
han har - og endelig klarede hans ans ig;t op ."Opf i nd
noget!" sagde han gl æde strålende.
Og det gør jeG så .
Ni nka Ni nus
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LANGTURS RO CHEFEN HAR ORDET
Når jeg allerede på dette tidlige tidspunkt af sæsonen
1984 tager ordet, er det ikke fordi, at jeg ønsker at
tage ordet, men fordi jeg ønsker, at I skal have det.
Disse indledende ord er blevet fremprovokeret af flere
henvendelser til undertegnede, hvor man høfligt spørger,
om man kan få lov til at være med på en af de ferielangture, I (underforstået jeg) plejer at være på. Dette er
en fuldstændig misforståelse, idet jeg ikke "plejer" at
være på bestemte langture. Sidste sommer var vi blot nogle stykker, som fandt sammen om en tur rundt i Limfjorden.
Turen foregik i en af DffR's udstationerede både, som
kan lejes for 150 kr. pr. uge.
Jeg må en gang for alle slå fast, at langtursroning er
for alle, der har roret, ikke kun for gamle garvede.Det
eneste kraver, at der er en langtursstyrmand i båden.
Såfremt I ønsker at deltage i en uges ferielangtur i en
af DffR's både, bør I reservere dem i god tid, da bådene
specielt i juli måned er reserveret meget hurtigt. Jeg
kan evt. være jer behjælpelig med de formularer, der skal
udfyldes, for at man kan leje bådene. Begynd derfor allerede nu at gøre jer overvejelser ang. mandskab, tidspunkt
og sted for ferie langturen.

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand: Ronald Clausen Engelsborgvej 44
2800 Lyngby 02-885886
Kasserer: Torben Møller Marstalsgade 8
2100 KBR ø 01-268922
Sekretær: Johan Frydendal Bredesvinget 42
2830 Virum 02-858605
PR-arbejde: Svend Andreasen Matthæusgade 25
1666 KBH V 01-233749

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT
Vi har ~ået en ny, og omend endnu skjønnere, sekretær i
klubbens bestyrelse. Vi byder velkommen til:
Lisbeth Antonius
("Diskriminerende!"
-"sidste chance inden bladets linie lægges")

Han fanger
ingen )ugler<

Langturssæsonen i DSn er foreløbig planlagt således:
5. - 6. maj: Nivåtur.Kredsens fællesgrund åbnes.
l? maj: Rosportens dag.Vi ror v,ennem kanalerne.
31. maj: Kristi jlimmelfartsda.~.Tur til Struckmannsparken
i Skodsborg.
B. - ll. juni: Pinse tur i SmAJandsfarvandet.
ll. - 12. august: SalthoJmstur :
8. - 9. september: Nivåtur. Kredsens fællesgrund lukk~R.
Ud over ovennævnte planlægger vi en

føljetonb~d

han har også
konto i
Handelsbanken

København--

______o

-

-

•••• _ _ _ _ • _ _

. _ . _ _ _- - - - "

Malmø-Helsingfors-G~takanalen-Helsingborg-I~lsingør

København.
Jeg håber, at dette indlæg afstedkommer masser af henven delser fra medlemmer, der vil ro ferielangture til sommer.

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

((1,gp

lIlarianne
14

3

BÅDHALLEN BERETTER:
Bådparken ( s ikke et ord, mon træe~ne vokser ind i himlen?)
er nu af sle bet og man er gået i gang med at lakere. Stig har
foranlediget at klubben har kunnet ansætte en langtidsledig
bådebygger; vores elitekaproer Erik. Han bygger i disse dage
et klimatelt i bådhallen for at kunne lime kaproningsbådenes
flænger i den rette temperatur. Men når bladet her er på
gaden skulle han være i gang med reperation af indriggerne.
Takket være mange medlemmers ( og Tordenskjolds soldaters)
store indsats de forløbne søndage kan vi altså nu se frem
til en god bådpark i sæsonen 1984.
- men måske kan du alligevel nå at være med til at give de
sidste både en gang skinnende blank lak inden standerhejsningen'
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Fra DFfR' s generCill'unlamling

Der var stillet forslag orn en rwkke :1.!Iluringer al lanc;tursre glemente t s amt for slag oro et vinter'L'uniIll!:s-rel!:lement.
Forslagene blev mutiveret med }{uskilde-ulykken UI~ lJes'Lud
således i en stramning og præcis ering af' kravene Lil materi el og mandskab. Der var stor interesse for lor81ae e ne,
men stemningen var overvejende for at klubuerne selv udfo rm ede deres re glementer.
Fra DSR deltog kapronings chef Hanne og træner Asbjørn.
Udførligt referat i næste nummer!
12
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Om struktur:
struktur betyder opbygning. Når vi i klubsammenhænge taler
om struktur, menes der fordelingen af ansvar og beslutnings-

EN STOR APPEISIN ER FAlDET I REDAKTIOOENS TURBI'.N.

myndighed samt kommunikationsruter. For at få et overblik

EGENTLIG VIlLE VI HFLST VÆRE FORUDEN. MEN NAR DEN NU FR DFR, SÅ PYT.

over den eksisterende struktur, har bestyrelsen netop udREDl\.KTICNEN HAP NU IGEN DEN UIVEI'YDIGE ÆRE, AT 'l'IIDELE VORFS ÆREDE FORMAND:

sendt spørgeskemaer til alle klubbens "offentlige" personer.

1 stk. __~__

Redaktionen har også modtaget et, og vi bedes blandt andet
om at redegøre for de forhold hvori vi representerer klub-

HAN HAR NEMLIG GJOR]' DET IGEN

ben, udadtil og indadtil. Sagen er nemlig den, at vi af og

---

FEJLINFORMEREI'.

til har problemer med at folk iværksætter noget, som de

ET HØJTBEI'ROET ex; YDERST TILLIDSVÆKKENDE MEDLEM

ikke har beføjelse til. Dette er normalt bare irriterende,

KONTAKTEJ)E I FEBRUAR FORMAND " MADS ", FOR FRA H(lUES'I'E STED/AT FA OPLYST,

AF DEN NlNÆRENDE REDAKTICtiI,

men det kan være ret alvorligt, hvis der er penge indblanHVORNAR DEN BERQMMELIGE STANDERHEJSNING SKULLE FOREGÅ. FORMANDEN OPLYSTE DA

det.

AT DEN MINDEVÆRDIGE BEGIVENHED SKULLE FORGÅ

at skabe en klar ansvars- og beslutningsfordeling. Og dette

DENNE OPLYSNING NEDFÆillEDE VORES UDEMÆRKEDE REDAKTIOOS<IEDLEM STAKS I MARTS

må ske på basis af vores §7, hvorfra følgende sætning er

- - -

1. APRIL

En af opgaverne for et fremtidigt strukturudvalg vil være

- - -

N1.J.1MERET AF VORES FANTASTISKE KLUBBLAD.

hentet:

MEN STRAKS EFTER UDGIVEISEN AF BLADET BLEV REDAKTIOOEN KONTAKTET AF, TIISYNE-

"BESTYRELSEN LEDER OG REPRESENTERER KLUBBEN I ALLE ANLIGGENDER."

LADENDE, pALIDELIGE INDIVIDER DER OPLYSTE AT R!JSÆSCNEN OG DERMED STANDER-

rico

HEJSNING

SAMT KAGESPISNING OG DERrILHØRlliDE CERJM:NIER VIL BLIVE AFIDIDT:

Om bladet:
Bladet du sidder med kan have været op til tre uger underv e js fra redaktionen til dig. Her du ser hvorledes:

d.

lo

d.

15 ...... Bladet er klistret sammen og sendes t il trykning

DEADLINE

J

2 dage Forsendelse

5 dage Trykning
2 dage Forsendels til avispostkonto ret

l dag

Adressering

l dag

Udsendelse til posthuse

2 dage Udbringelse

Ialt

13 hverdage, altså næsten tre uger.

•

PS
DET OPLYSES ENDVIDERE FRA pALIDELIG KILDE, AT FORMANDEN I EGEN HØJE PERSOO
VIL VÆRE AT FINDE I KLUBBEN 1 APRIL , FOR AT UDRÅBE STORE " APRILSNAR"
EFI'ER DE DUMRIANER, DER MATTE MØDE OP I KLUBBEN ,FOR AT FORETAGE SIG ANDET
eND AT SLIBE BADE AF.

Om eksklusioner:
10 /4 10 /4 10 /4 10/4 10/4 10/ 4 10 / 4 10 /4 Nu er i advaret' 1 0/4
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PROGRAM :

13 . 30

Standerhejsning.

14.00

Lodtrækningsroning.

19.00

Spisning.
(Tilmelding og pris

se opslagstavle ved køkkenet)

20.00

Auktion over brugt rotøj.

21. 00

~lusik.

(Band eller di s kot e k)
Som I tidligere har set, var standerhejsningen berammet til d. 1/4-1984,
men er altså nu flyttet til lØrdag den 14/4-1984. Festen om aftenen er
en (u)traditionel klubfesL og introduktionsfest, hvilket betyder, at DU
gør alle dine venner opmærksom på vor dejlige roklub, som nu, endnu engang, går en sommersæson i mødc. Tilmelder du venner lil spisning, hæfter
du for deres fremmøde. Kan l/de ikke komme til spisning, kommer l/de bare
scnere på aftenen. Flere medlemmer vil betyde en bedring i vor budget, så
der er INGEN grænser for hvor mange du kan tage med herned.
PS. Sidste tilmelding til middag er

Michael Hansen
Instruktions-rochef.

tirsdag den 10. april 1984.

DEN NYE REDAKTION byder herved alle læsere velkommen til
Eladet, som vi laver det. Vi ønsker, at det fantastiske,
at vor klub har et eget blad, skal udnyttes fuldt ud.
For det første - betyder det, at vi principielt mener,
at meddelelse om ALT, hvad der foregår i klubben, skal
tilflyde os. Dette indebærer ikke mindst, at bestyrelsen
skal lade os informere om de beslutninger, de træffer dette være sagt her for at gøre opmærksom på, at vi regner med, at Bladet i fremtiden vil være bindeled mellem
bestyrelsen og medlemmerne og et universelt hjælpemiddel
for den interesserede roer. Det skal være lettere at være
studenterroer! Netop med henblik på at holde alle orienterede om aktiviteter og happenings i klubben indfører
vi fra dette nummer at regne en fast kalenderspalte.
For det andet - er det åbenbart en udbredt opfattelse
blandt vore læsere, at Bladet i sin væren er guddommeligt,
idet det tilsyneladende opstår af det rene intet. Skønt
vi på redaktionen naturligvis nyder den underfulde aura
om vort bladskaberi, er vi mere end villige til at dele.
Rent ud sagt ønsker vi større interesse for Bladet, allerhelst på en måde, som involverer fingerspidserne aktivt.
Vi vil gerne gentage den gamle opfordring til alskriveri.
Læserbreve, artikler, annoncer - vi tager det hele. Er
tiden, TIDEN, et problem? Tænk bare på Dan TurelI og tag
ham som forbillede - han har skrevet nogle-ag-tres bøger
og utallige artikler og har alligevel altid haft tid til
at lakere sine negle.
Vi vil endvidere gerne ønske alle en dejlig sæson med
saftige, grønne blade på træerne og tykke, ikke mindre
saftige, blå blade i postkasserne - om alt går, som vi
hAber.
Endelig formener vi alle til at lægge sig Søsport ens
Sj kkerhedsrrids ord på sinde: Kun en tåbe frygter ikke
havet.

N.N.
(,
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KVINDER OG IDRÆT

San
Og

det jo nok er de fleste bekendt hedder denne måned April.

hva så ?, vil mange nok sige.

Ja, hva så

?

Så er det nu det sker; der vil atter være mulighed for at kage-

og iselskende medlemner endnu engang for mulighed for at kanbinere

3

så be-

hagelige ting, sam motion, naturoplevelser og indtagelse af diverse SØde sager,
enten ved en tur langs kysten eller et smut rundt i det kØbenhavnske kanalsystem.
Det er måneden, hvor man

kan

få afprøvet an, den megen sveden og prusten,

vinteren igennem, i salen, har haft nogen posi tiv virkning, i retning af, a t
kunne hive lidt mere i "pinden" .
Det er også måneden, hvor man 5pB1dt skal afprøve, an det har båret frugt,
at fåtyndslidte fingerspidser samt store mængder støv og lakdunster i næse
og lunger, ved ihærdig bådvedligeholdelse.
Endvidere er det måske også for nogle måneden, hvor man vil opleve en del af
ens klubkamnerater plaske rundt på. bØlgen blå, mens man selv finder sit navn
på. den "sorte liste", for den der har midlertidig "landgang", grundet manglen-

de kendskab

ti l

sandpapir og lak.

Endelig kan det også være, at det er denne måned man finder ud af ,at sØlldagene kan bruges til andet end at drikke kaffe og Læse avis,- de k2n måske
ligefrem bruges til lidt længere roture end man nonnalt kan nå på. en klub-aften.
Kort

sagt

VE[M(trn' TIL El-lTND FN ~.

I week-end'en den 3-4/3, blev der for tredie år i træk afholdt et kvinde-idræts seminar på Fyn.
Week-end'ens overordnede tema var: "Idrætslige modbilleder
- idræt pd kvindernes betingelser". Gennem emnegrupper og
praktiske forløb blev temaet afdækket og belyst i mange facetter. Det vil føre for vidt at komme ind på de talrige
bud på kvindelige idræts-modbilleder. I stedet vil vi ind
på baggrunden for dette kursus. Er det blot en dønning fra
kvinde opgøret iværksat af behovet for arbejdskraft for 20 år
siden???
Nej, snarere skal seminaret ses i sammenhæng med den udvikling eliteidrætten har taget i kommerciel retning (erhvervslivet investerer stadig større midler heri og vi har endog
fået profesionelle topidrætsfolk). Dette og det stadigt
større præstationsniveau, kombineret med mediernes fokusering på de mandlige idrætsudøvere, resulterer i,at motionsidrætten ofte domineres af denne mandlige udvikling.
Konflikten opstår ved den øgede tilgang af kvinder på alle
idrætsområder, kvinders motivation for at gå ind i idræt er
ofte det sociale samvær og aktivitet i sundhedens tjeneste,
altså mere proceso rienteret, i modsætning tilde mandlige
kollegaer, som generelt er mere produktfikserede.
Kvinder har ofte mandlige trænere, som naturligvis underviser udfra mandlige værdinormer, altså nedprioriteres typiske kvindelige træk som f.eks.kreativitet og socialt
samvær.
Dette emne blev bl.a. diskuteret på seminaret, hvor en af
konklusionerne var, at ved at integrere disse værdier (kvindens stærke sider) i idrætslivet vil en større tilfredsstillelse opnås (også for manden).
Kurset har været udbytterigt, har sat mange tanker i gang
hos os, men er umiddelbart svært at relatere til rosporten,
da man nu engang kun ror på en måde.
Men det sociale samvær bliver ihverttilfælde tilgodeset ved
"kageroning" og en eventuelt manglende kreativitet kan modsvares af naturoplevelsen.
Næste års seminar vil omhandle emnet: "Kvinder og fremtidens
idræt - teknologien på indmach i idrætten."
Annette, Bibi og Susanne.

1J
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55 2100 KBH ø
Postgiro 5 00 34 66
Tlf.: Kontor og køkken 01-296326

SOUPER PA

Medlemmer: 01-296350

RADHUS~T.

Onsdag den 22 februar var der på rådhuset stående souper for
Seniordanmarksmestre fra alle københavnske klUbber.

BESTYRELSEN:
Formand: Mads Henning Pedersen Forårsvej 16
2960 Charlottenlund 01-636854
Kasserer: Palle Rørsgaard Phistersvej Il
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasaerer: Steen P1iniussen Hallinsgade 17
2100 KBH ø 01-J~1611
Sekretær: Lisbeth Antonius Gl. Kalkbrænderivej 26
2100 KBH ø 01-424147
Materialeforvalter: Martin Lyager Grønnemose All~ 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningschef: Hanne Petersen Horserødvej 15
2100 KBH ø 01-184478
Instruktionsroehef: Michael Hansen Folkvarsvej 26
2000 F 01-109223
Husforvalter: Ulrik Bang Strandvænget 55
2100 KBH ø 01-296326
Motions- og langtursroehef: Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KBH
01-200652

DSI{'s Seniordanmarksmestre,
havde

invitationen,

f~et

formanden og en anden repræsentant

jeg var den anden repæsentant

fik invitationen med det krav at

je~

o~

jeg

skrevet lille indlæg til

bladet.
Da jeR aldrig har været inde i

rådhuset, blev jeg meget over-

rasket over at se hvor imponerende stor og flot selve forhal·
len er.
Vi blev modtaget af københavns pigegarde, som spillede en række
melodier, det lød meget Rodt.
Da de indbudte, ca. 550, efterhånden var ankommet
hød

overhorgmø~teren

velkommen

o~

kl. var 20,

og ønskede seniordanmarksmestrene

tillykke med deres mastersk_ber

i deres tilsvarende idrætscren.

Bjarne KltanR blev nævnt specielt OR ønsket tillykke med
verdensmestertitlen, det var bare synd at han ikke var tilstede.
Efter talen blev vi hlldt ovenp;; , hvor der stod borde med
rorskellige retter, såsom kransekage, konfekt,
frikadeller

ø

(ikke vor mor's S ) og så vider e ,

rlskerand,ost
der var end-

vitJere serverin!> ar øl og sodavand.
Kfter at have nydt de

forskell~!>e

relter, blev der hudt på

kaffe og et orkester spillede op til tJans.
II

REDAKTIONEN:

Marie f!hricJl; j ne Høeg (Ansvarshavende)
Knabrostræde 9 3 • 1210 KBH K 01-124057
Annette Lunde Hansen
Chr.Hvilevej 62 • th • 2920 Charlottenlund
Susanne Paulsen
Silkeborggade 3 4 • tv • 2100 KnIl 0
Henrik Ohlsen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBH N

II
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Tlavne

som vi,tnok nar b å de oe til sidst kørt hjem uden større følelse
af tilfredshed. Jeg ved godt, at alle disse ting er no/'."et n"s ten
ocs~

alle nye medlemmer ople ver. Lerfor ser jec
som en kritisk fase,

mens andre bliker lil stahile

de rørste måneder

i~en

hvor mange nye medlemmer

falder fra,

medlemme~

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand: Ronald Clausen Engelsborgvej 44
2800 Lyngby 02-885886
Kasserer: Torben Møller Marstalsgade 8
2100 KBR ø 01-268922
Sekretær: Johan Frydendal Bredesvinget 42
2830 Virum 02-858605
PR-arbejde: Svend Andreasen Matthæusgade 25
1666 KEH V 01-233749
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Vi har nu indledt sæsonen og om få uger vil de nyudklækkede studenter oversvømme klubben - forladende
de støvede bøger higende efter frisk luft, nye mennesker og udfordringer.
Lad os ikke give dem for store. Giv dem mulighed f or
at engagere sig i klubbens liv - lad klubben leve! Lad
der være instruktører nok, lad der være både nok, lad
udover tirsdag og torsdag søndag institutionere sig
som dagen for de lange ture, hvor man lærer hinanden
at kende, og udvid eventuelt med en ugedag eller to.
Lad dem opleve bådene som håndværk der skal vedligehold e s, l ad der være værktøj og materialer til r ådighed, 8~ de bistået af Erik kan føle glæden ved hånd ens
arbejde. Lad dem opleve fællesskabet, lad dem blive os
uG O B bliv e dem - også . Lad dem nyde svale morgen er og
lUlle a ftener på vandet. Lad dem vade og sultne styre
illd til broell efter fight med havets fradende kæmper
uG lad atter gryderne dampe. Lad dem blive oplys te,
lad dem tilflyve saftige blade.
Lad dem alle blive - og lad os alle arbejde på at dette
tn:.t lykkes
- sammen
ri co

SKITUR - NORGE 1984
I den sidste uge af marts havde 28 medlemmer henlagt de fysiske udskejelser til de norske fjelde. Med Judith som primus motor gik turen til "Grihamarstølen" i den sydlige udkant af Jotunheimen
(Filefjell-tyin). Vi var samlet i en hytte med plads til max. 40
prs. Hytten var særdeles velegnet til formålet. At kun de fØrste
5 badende fik varmt vand, at en spand i opholdsstuen skulle tømmes
et par gange i dØgnet for neddryppende vand gennem taget, at der
var lopper på et par værelser (de var ikke importeret, men lokale),
må især turens pris taget i betragtning betragtes som petitesser.
Et kort subjektivt resume over turen falder således ud:
Mad: ad libitum, veltillavet - også morgenhavregrØden.
DrIkkevarer: Importerede eller lokalt Øl (18 N.kr. pr. stk.) i ikke
for store mængder, hvis man da ikke foretrak det velsmagende nonklorificerede kildevand fra hanerne.
Sweets: God variation i daglige store mængder.
BeIOre skiing: Strækøvelser.
Af ter skiing: Strækøvelser + cacao.
Natteliv: Stjerner, spiritus og snorken.
Terræn: Særdeles velegnet for såvel Øvede som uØvede. Der var adgang til såvel skovløjper som fjeldlØjper og rigeligt med sne. Vi
lØb mest i hold a 3-10 deltagere, og turenes længde og kravene til
de fysiske udfoldelser afpassedes efter, om man den enkelte dag Ønskede at være slapper eller strammer.
Uheld: Brådne pander, knæ og forvredne ben - sneblindhed og en
brækket ski. Husk ekstra skispids.
Sponsor: DFDS.
Rejsen blev foretaget med DFDS/bus. Vi fik et glimrende indtryk af
vanskelighederne for DFDS efter indsættelsen af "mastodont-skibet
Scandinavia". Besværlighederne blev dog opvejet af god konduite fra
rederiets side. Et kvarters ventetid på middagen på opturen gav således 30 gratis drinks (a 27 kr.) i baren. En våd couchette på
hjemturen gav to gratis kahytter samt drikkevarer ad libitum uden
beregning ved afskedsmiddagen ombord.
Konklusion: Ingen vinter uden DSR-hyttetur.
DFDS bØr tilskrives med tak for god stØtte og håb om fortsat godt
samarbejde - der er rigelig plads på bildækket til gratis transport af to-årers ved en evt. sommerroning i Oslofjorden.

- f{f3-I

~)

I

I

n~er 'I

D. S. R.

~--

-®r- --

I (

)

D.

E

fJ-----.:"""'~

ÆDEDAG ' S
BEDEDAG' S
Fredag

-- -- ~

~ES..,j

II

18 Maj

SPIDSTEG-I
~ele
med

lam

st~r

på.

ba,

\

spid
,

I

\

\

\

}.-~

Niels

II J

---------

l~

-

i
l

!

20

§ 7.

Danske Studenters Roklubs
legatportion.

Vore forberedelser i det sure robassin og i det larmende,

Danske Studenters Roldub' z legatportion kan
sasom f.

benyttes til ethvert rosportligt formål,
eks.

anskaffelse af rOGportmateriel,

der ved bådehuse med tilbehør,
-

herunder træner -

ger,

træning,

iskolde, men særdeles effektive vægtrum i DSR var uden tvivl medvirkende til, at den 30 km lange tur gik som en leg.

større arbej-

Det eneste kendtegn vi havde for Rappeswil, var en stor boble-

sommerhus, personale

hal, som vi tydeligt kunne se fra søen. Boblehallen var et kæmpe

deltagelse 1 kapronin-

is-stadion med forskellige muligheder for at udfolde sig på skØjter.

større fællesture oG fester samt delvis kon-

Vores tilknytning til stadionet bestod i overnatning, spisning og

tingentfrihed for mindre bemidlede medlemmer.

socialt samvær om aftenen.
SIC! Videre hedder det:
Vi kastede os over morgenmaden kl. 7.00, og slæbte os udmatLegatmidlerne m~ ikke indgu i klubbens almindeliee reenskat:.

Over legntmi,llerne føror klubben

særligt regnskab,

der med tilhørende bilag ved

tede til aftensmaden kl. 19.30. Begge måltider blev frembragt af
en SØd familie, som bestyrede stadion. Portionernes størrelse vidnede om kendskab til sportsfolks hæmningslØse appetit.

hvert regnskobsArs afslutning tilstilles legatbestyrelsen til revision,

oe legatbestyrelsen har

påtaleret med hensyn til urigtig anvendelse af
lucutmiJlorno

~nmt

undon

uor~en

i

disses admini-

strution.
Legatportionen administreres altså af klubben, d.v.s. bestyrelsen i

DSR, der fører et særligt regnskab for disse

midler. Resten lyder:
Kl. 9 og kl. 17 trænede vi hver dag på en spejlblank sø.
En del af de til rosportlige formål disponible midler kan af legatbestyrelsen med klubbesty-

Om morgenen skinnede en stærk forårssol, som hævede temperaturen fra

relDens saru<tion overføres fra år til år,

_loe til +looe og accelererede alle fregnerne frem og fik os til at

f.eks.

me d det form å l

at samle midler til større,

diee udgifter,

og l egatbes tyrelsen kan sålodes

sprudle af energi.

fremti-

Aftenens rØde sol og stilheden gaven fantastisk belysning og stemnir

h e nl æcge en d e l af l eQI1t1 nitllerne til et bycgefond.
Der im o d m:', kl\llJben
forjJlict e lscr,

j

nccnr;j n,le

1"" tac,e

før tusmørk et faldt på. Alene denne skØnne natur gaven speciel inspi

Gie

og lyst til at træne effektivt og koncentreret.

r~tion

dc:r I\ull I',:'n opfy](lc:; I~CllllCIJI de i

freJf,ticlen 1'orvrn1tcclc,

jl'.I(,~

~ fte r

fo 1'i'1\ l d II l) ]CI',oljlol'ljo--

ner.
Ree er sålede s (heller) ikke in Lcc.L'(; :';:';(;.L'(; L i
afhængig af le g atet , hvilket i0vric; L
med § 9.

§ 8 omhandler angreb p å kapitalen.

g~ngs

l.

træning hyggede vi os over et youghurt-mAltid, hvor-

e fter vi havde "aktiv hvile" på langrendsløjperne i

U!~0:'

et

L lJ~j(

fCJ:II!':l;l'

!':OH'L':';

:';'J.JIIIIIl;II

r

I

I

Einsideln. Per-

fekte løjper fra 3 til 2S km.
~rokostcn
tilb~gc

tog vi enten med op i sneen eller spiste den, når vi kom

ved IS-tiden.

Aftenens aktiviteter varierede noget, alt afhængigt af h vad træningsenhedernes programmer lØd på. Nogle trængte til mas sage , andre til
en god nats sØvn, en spadseretur i byen eller et spil et eller andet.
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7

Inger, juniorpigen fra Assens, faldt hurtigt ind i
. " Samfundstjenestemænd mik

jargonen

og roede 2x med den af os, s o m ikke skulle ro 4x+ .

Stig Rydberg redegjorde for ordningen med samfundstjenesten i DSR.
Denne tur var et positivt bevis på, hvordan en talentfuld

Stig , Ulrik og Palle fordeler "vagterne" indbyrdes.
Husudvalget udarbejder en prioriteret reparations(vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen har foreløbig bevilliget 5000 - til

matAri~lø~

juniorroer blev gjort bekendt med, hvordan en særdel e s vellykket
vintertrænings lejr kan gennemfØres.

'. Udlejning af' lokaler
2
Stig oplyste, at et firma ønsker at leje 40 m kontorlokale i DSR,
~ i ads

incl. adgang til mødelokaler. Tilbuddet synes godt.

tager

Alt taget i betragtning må denne vintertræningslejr betegnes
som en perfekt

forberedelse til den kommende sæson, eller snarere

kontakt til den evt. fremtidige lejer m.h.t. krav, pris m.v. inden
sal blev nævnt som en nærliggende mulighed,
d.lo/4.
II.'

en optimal udbygning af sæsonen, idet isen på Bagsværd sØ netop smel-

afventer strukturudvalgets ideer m.h.t. klubmen bestyrelsen
husets anvendels e . Stig Rydberg nævnte også udlejning af værelserne

piske igennem af de mange åretag, som vi kaproere indbilder os skal
til, for at nå vores mål.

tede dagen fØr vi kom hjem, og sØen således er parat til at lade sig

til et før-tids-p ensionist-ægtepar.
Referat af medlemsmødet d. 20.3.81.
'.

Birgitte

PR

FR udvalget aflagde besøg. Arb e jdet går planmæssigt.
Ref' : Martin Lyager d.28/J-1984
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Strukturudvalget kom til at bestå af følgende medlemmer:
Lisa Christe.lsen, Andreas Blinkenberg, Grethe Lyager, Henri k Ohlsen, Henrik Horn-Møller.
Under eventuelt gjorde Palle rede for en forbedret økonomi, idet kassekreditten nu var på + 15.000,- Kommunen har ydet 87.000,- og folk har
været kvikke med kontingentindbetalin~n. Der er endnu ikke kommet svar
på en ansøgning om ekstra 15.000,- fra Rehs legat.
Henrik, "Enrico" gjorde som medlem af redaktionen opmærksom på, at der fremover i bladet vil blive lavet en kalender for 2 måneder.

'--

DEN STORE

E

Der blev stillet forslag om øjeblikkelig nedsættelse af strukturudvalg.
Herunder kom det til en debat m.h.t. hvilke funktioner et strukturudvalg
skulle have.
Det blev besluttet, at strukturudvalget skulle foretage en organisationaanalyse for at få kortlagt klubbens struktur.
Til registrering af de gældende forhold er der udsendt spørgeskemaer til
de forskellige funktioner, bl.a. vedr. Nivåhuset og langturs roning (,'l arianne
Jacobsen), festudValg, styrmandslauget, Gåsehuset (Mikkel), Pr.-udvalget,
trænerne, bestyrelsesmedlemmerne •••••
Strukturudvalget skal bearbejde data fra spørgeskemaerne og på baggrund af
disse udarbejde en objektiv rapport over nuværende forhold.
På baggrund af de erfaringer og kundskaber, der herved fremkommer, kan
strUkturudvalget komme med forslag til opgaver og evt. oplæg til en ændret
struktur i DSR •
Strukturudvalget skal kun være et analyserende og rådgivende organ og ~år
ingen reel indflydelse/~agt.
Endvidere blev foreslået, at strukturudvalget i almindelighed skal lodde
stemningen hos medlemmer"e, f.eks. m.h. t. hvilke akti vi teter, der sk',::'
prioriteres, og på baggrund af dette komme Uled forslae;.

~DS

Marianne orienterede om standerhejsning d. 14.4. kl. 13.30. Kl. 14.00 vil
der blive lavet et eller andet med roning, senere spisning og fest.
Frivillige til at arrangere, rydde op m.v. kan henvende sig til Marianne
Nyt medlemsmøde d.

AF IB
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C\-H~\S\c\-.1

SEN

5.4.
Lisbeth Antonius

9

DSR b est yr e lsesmød e d . 27/3 -1984. Referat.
Ulrik skaffer v.h.a. boltsaksen.

S i den sidst

Orkester 1500-.

a . Hic ha el indkalder til instruktørmød e d.5/4. lnstroKt«on af kaniner

~Iøde om etanderhejsningen d.20/3 k1.l9

00

~~-~~-=-~~~~~~!!

på b egynd e s d.lo/4.
b.Y a ll e har gennemført e n sanering af klubbens forsikrin g er, hvilket

Henrik, Bibi og Martin F fremlagde forelag til en hverve-

bl. a . medfø rer en besp a r e lse på kr.800 - å rlig.

folder. Bestyrelsen fandt forSager fint, men savnede piger

Klubben har p.t. ingen kollektiv fritidsulykkesforsikrin g . Tegning

og kaproere. Pris

C~.

1000-, oplag 500.

af e n sådan overvejes af b e styr el s e n.
~.:._~~~!~~!2!:!"_

c.Instruktørkursus ge nnemført med 5 deltagere.
d . Ulrik
e.

:

u d lægge s i

~onton

weekenden, om vejret vil.

t.

: Bestil t b ad mintonban er for den kommende sæsson.

~ia rianne

27/3 kl. 18 00
10/4 k1. 20

00
30

Tour De France b ådene hentes evt. hjem af Stig Ryd b erg .

27/4 kl. 19

Hari ann e og Ha rtin arbejder videre med sage n.

~~-~~~~!~!~~-

f. Hann e Y snakker med Re in er m.h.t. det akutt e behov fo r istandsættelse af kap roningsb åde n e . Er ik ønskes aflastet, sål edes at

hos Hanne

Baner skal søges inden d.l/3.

~Ia:danne

tager sig af sagen.

han k a n ko mm e i g ang med istandsættelsesn af motionsm a t e ri e llet

7.~_~!:~~!!!"!~~!:~

snarest.

Bestyrelsen vedtog Ulriks forslag ang. fordelingen af arbejdet,
Kurt Jensen fra " Kv ik" + Hanne + forsikrings se lskab e t

g.Hanne I'

ser på de n k nuste b åd fredag d . 30/3 k1.l6 3o
h.

~ 'ic h ae l

der bl.a. ind e bærer, at Susanne alene skal

.søge for køkkenet.

Samtidig gav alle udtryk for utilfredshed med rengøringsstandarten -

h ar ikke k unn et finde den gamle ko ntr ak t

på tryk nin g

for Gud ved hvilken gang !!

af DSR bl adet . Han for tsætter eftersøgningen.
i.

~Iarls

~~_~~~_!!;~!!!~~!!"~Ee~~~_~2~~_:

: St i g Rasmuss en har nu overtaget k økk enr egnskab et .

lJer er b e t al t

moms.

~' ; ar i an ne

oplyste, a t det er muligt at

Ml redegjorde for intentionerne bag "situationsrapport" arbjdet.

bru g e momspen e- e n e til indkøb a f kapi t algoder til køkkenet.
I\ økkenud v a l ge t

ser på mulighederne.

j. Ulrik berørte spørgsmålet om husforv al t e r

jobbet. " Gu st a v"

Erik Nielsen ansat

måneder. Ree'betaler for materialer.

En " sam fundstjenestemand"

" Struk turu d v algets " b 8 t o:nlc nin g, inden jobb e t besættes. Olrik

Stig Rydberg anmodes om at komme på næste bestyrelsesmøde

b e des fort sætte læn g st muli g t med johb e t.
k.

5

er villig til at overtage j obbet , men bestyrelsen a fv enter

i'- Iads oplyst e ,

b e står a f

CA t

II S trukturuuv D-1 rre t"

n (~ ( l s a t

skal erlægge 80 t. arbejde i DSR.

d.27/3 og red egø re for arbejdsopgaverne. ML kontaWEr Stig.

" tl

nlccll GllI s mødet

d. :!o /'3.

: Lis a Christensen, i\ ndr c:" " IIJi n l", nb " " I:. C;r"t" I,ya/ :"r,

lIenrik Ohlsen, Ilenrik lIorn ~ ~ ø.ll"r. Ildv :<I /':"t h o l d"r ,u.,df' , II t, r

ML redegør for strukturudvalgsarbejdet. Sætter plakater op.

d e ltag ern e fr a Nor/?;e komfTIf, r hj " lI'

....!1~_!:!!H!f2!'Y~i~1'.i._ Ulrik siger snart op.

Vi må se efter en ny forvalte

J\aproning
Bestyrelse n b e der
d.lo/I'-198l, for e n nærm e re drøl'te l [i j· ;,f'

1', Oll l lL lIlJli h : , l . i l lll :-.V t j l' IH

afrlelinge n.
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',' Standerhejsning
l,

DSR bestyrelsesmøde d.lS/J-1984. Referat

~lads

holder tale

2. Sangerne synger. Ulrik sørger for aftalen.
~~~~!!~~_!;~_!2!!g2_~~~~

:

Ulrik læste referatet op, der
blev godkendt. Der var enighed om, at referatet skal fore-

J.Stig Rydberg hejser standeren.
4. Køkkenet har åbent for salg af øl og sodavand m.v.
~Iartin:

ligge langt tidligere, da det skal være information til
medlemmmerne og huskeliste for bestyrelsen. Derfor

skal

referatet skrives hurtigt og kopier skal tilstilles bestyrelsesmedlemmerne,

b~adet

i~,M)

kontakter Susanne m.h. t. frokost til sangerne.

prøver at finde en kassevagt til dagen.

6. Auktion :

~·:arianne

kontakter Fredsted m.h. t

jobbet som

auktionarius.

og medlemmerne via opslagstavlen.

7. Hanne P skriver pressemeddelelse tillokalpressen.
8. Palle snillcker med Reiner om, hvor vidt den nye dobbeltsculler
a.Plinius : Har kontaktet Lisbeth Antonius, der vil indgå
som sekretær.

er hjemme til dåb. I så fald anmodes Stig Rydberg om at døbe
båden "Gerda".

Arbejder stadig på at skaffe sports tøj til klubben, Hanne
TIengøring

,foreslog i den anledning, at klubben ikke indkøber tøjet,
men blot indsamler bestillinger fra medlemmerne et par gange

Ingen svar fra Steen Storland m.h.t. udvidelse af rengørings-

pr. sæsson. Ingen vedtagelse.

området. Ulrik arbejder vinere med sagen. Beboerne søger internt

b. Palle: 87.000 fra kommunen. Prøver at skaffe 15.000 fra
Ree'til betaling for rep. af kaproningsbåde. J.ooo fra

at løse de akutte rengørin gs problmer.
En mere langsigtet løsnin g af det stadigt tilbagevendende problem

Ree'til betaling af ASbijørn for vintergymn. Kassekreditten

afventer be,tænkingen fra

er p.t. på - 15.000 kr.

Kort diskussion af, om det er korrekt, at kun 30% af lejeindtægterne

Strw~ turudyalget.

Forholdet Ree'/DSR blev i den forbindelse taget op. Ligeledes

vil blive modregnet i de n l,ommunale støtte, som oplyst af J ens

belv det debatteret, hvorvidt folk fra andre klubber kan

Feter Christensen.

melde ~ig ind i DSR for at få del i
Dette punkt tages op til
møde.

Ree§ kaproningsmidler.

principb~utning

på et senere

..Instruktion 84.
Instruktionsrochefen skemalægger instruktionen sammen med i nstruJ;tørern e
for perioder på ca. l.md. Kalender over instruktører pI "vagt "

c. Michael : Københavns Idrætspark kan lave vores klubblad
for ca.700 -. Bestyrelsen vedtog at benytte sig af tilbuddet.

ophænges i bådh"llen. f:ads og

~ l iehael

indkalder snarest skriftligt

instruktørerne til møde desangående.

Michael kontakter redaktionen og undersøger vores kontrakt
• Køkkendrift

med den nuværende trykker.
Instruktør kursus : Kun 5 tilmeldte, hvilket kan betyde

Køkkenhjælpen passer te, kaffe,

mangel på instruktører denne sommer.
d.

~larianne

Kassovagot passer kassen

: Tour De France bådene skal hjem. Marianne har

forskellige forSlag, som hun arbejder videre med.

.::;u:><U1~e

~'ads

toast m,v.

kl .a rer opvasken og køkkontes rengøring;.

, .. ~!art_in

I'alle og Susanne har et sæt køkkennøgler,

således at

de kan lukke kassevaget m.v. ind.

d~_~~~~~~~=~~~!~g

:

"Dyttepengekassen" sk a l

Del tidskaproningsgruppen står for arrangementet og
koordinerer. Afholdes d. 14 /4

~larmne

i'-,<.lds

Program:

overbrin~'cr

ru

"dot J,ol<1e rum".

smidt penl,el'"

tale ved formanden

liel;ns!<ab"t OVer r<ø\cl(ensalr;et ol(tober 8J -

kl.14

Lodtrækningskaproning m.v.

0l; debCltcr et .

k1.19

fest med spisning. ML bortauktionerer rotøj,

som

hurtigt i døgnboksen -

denne henstillin G' .

kl.lJ Jo

januar 84 blev fremlagt

Niv,"hus : l ,.<lIt> ser p;''.. hus c-ts tilstand d.7/4 og snakker derefter
III rd

10

altid stil i

Susanne bedes sørge for :..e t

1\. ari:1rD1C'.

15

Re-e's LESAT

Helt automatisk bryggede en medbragt kaffemaskine hver aften kaffe
til vores obligatoriske kagespisning, mens vi morede os over Thøger
Birkelands bøger om "krummelurerne", som vi skiftedes til at læse op

af.
Turens formål var et led i forberedelserne til OL.
Vi er fem piger, der skal besætte fire pladser, hvorfor turen skulle
give mulighed for afprøvelse af forskellige konstellationer for at

Den opsøgende redaktion presenterer her uddrag fra- og
kommentarer til fundatsen for "Ree's Legat", da vi finder
at der hersker for stor uklarhed omkring dette legats betydning og at der verserer for mange urigtige rygter.
Kopien er rekvireret fra Fondsregistret, i overensstemmelse med lovene om offentlighed og registrering af fonde.

finde frem til den kombination, der glider bedst. Den 5. skal være
reserve hele vejen igennem. Den endelige udtagelse af 4x+ samt reserve sker kort efter Luzern-regattaen 15.-17.6.

A~

rico

Team Danmark financierede turen 100% for os piger samt Reiner.
Da vi skal være langt fremme på vores formkurve i år grundet OL,
er det nØdvendigt at få så mange effektive kilometre bag os som muligt.
Således bliver vores næste træningsophold lo dage i Silkeborg
i Påsken. Weekenden herefter skal vi første gang ud og prØve kræfter

Legatet::; navn.

§ l.
Legatets navn er "Ree' s Legat".

ved Manheim-regattaen. 3 uger efter ligger KØbenhavnerregattaen og
14 dage senere Grunau (DDR). Herefter har vi atter 14 dages træningssamling på Bagsværd sø inden Luzern-regattaen - GYS!
Henrik Bang"sejlede sin egen sø" i lx. Han har uden tvivl hvilet
Ørene ganske godt, mens han trænede, idet hans "krampetrækninger" i
ansigtet enkelte gange bar præg af at bo med 7 piger.
Ganske vist forestiller jeg mig, at freden blev brudt, når Reiner kom

§ 2 omhandler legatbestyrelsen og dennes valg. Bestyrelsen
udgøres nu af:
- Grosserer, Ridder af dannebrog af l. grad Gudmund Schack
- Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane
- Overlæge, dr.med. Ole Seher
alle valgt for livstid.

tøffende i oppustelig gummibåd og bØnfaldt ham endnu engang om at rette

§ 3 omhandler regnskabets aflæggelse. Regnskabet er offentligt.

dit og dat

§ 4 omhandler legatets formue og dens forvaltning.
§ 5 omhandler legatnyderne. Mindst 1/3 af udbyttet anvendes til forø ge lse af formuen. En del er private legatmidler og:
Resten af leeatmiulerne benyttes til fordel
for Danske Studenters Roklub,

jfr. dog oSs å § 9.

Jo, Reiner kom ----- ganske vist fØrst i anden uge. så fik piben
en anden l yd , idet vi lige pludselig skulle rettes. Desværre tillod
arbejdet ikke hans tilstedeværelse den første uge; men vi kom da
igennem den uden
3

§ 6 omhandler bandlæggeise etc.

m~n.

17

§ 9.

Eventuelle andre
legatnydere.

Det er godt
at kunne,
hvad man vil,

! 1 'Il l ' dl!

og ville

, ...

i I I I I· ~ '·:..: '

hvad man kan ...

,

',\

I, • .

. • ~.I "

såfremt der efter 10gatbestyrelsens mening
ikke inden for Danske Studenters Roklub i fremragende grad dyrkes egentlie kaproningssport blandt
polyteknikere, kan -

EN SPEJLBLANK Sø

n~vnte

ET ISSTADION
PERFEKTE LANGRENDSLØJPER

virksomhed efter legatbestyrelsens mening

forsømmes -

EN STÆRK FORARSSOL

BIt efter den grad, hvori

en større eller mindre del af legat-

midlerne eller ;,.\lla cl" til rådiehcd for opor!;G- %

P

ET VELTILRETTELAGT TRÆNINGSPROGRAM samt
EN GAMMEL BUS
dannede de ydre rammer for en vintertræningslejr i 14 dage for
7 piger, en letvægtsroer og en træner.

liee form&l st&ende loeotmidler tildeles en elle,
flera andre forenincer,
-

i

Assens. Henrik og træner Reiner fra D.S.R.

Bl

mangel heraf -

foreninger, der dyrker anden

idræt særlig blandt polyteknikere.

Det samme greJ

der, hvis Danske Studenters ROkiub ophæves.

De 7 piger var Bodil, Hanne, Birgitte fra D.S.R. - Christine,
Irene fra LDR - vores cox Jette fra Odense. Inger, en junior, fra

der dyrker eller agter

dyrke nævnte virksomhed i fremragende erad, e llel

Ved hver sæsons afslutning tilstiller Dansl
Studenters Roklub samt den eller de andre foren!l
ger,

som har modtaget legatmidler, legatbestyrel-

sen en redeBøreise for sin virksomhed på det omEn gammel blå bus, indkØbt af Reiner Modest og istandgjort af
Henrik Bang, samlede "Københavnerne" op i Bagsværd fredag eftermiddag d. 9.3. og susede let og ubesværet til Hamburg for at samle provinsboerne op.
Læsset' til bristepunktet rullede den blå bus videre mod Schweiz
til Rappeswil, en lille charmerende by ved zlirichsee, hvor vi skulle
tilbringe 14 dage.

handlede område.
Det er således en forudsætning for tildeling af legatmidl e r
til DSR, at der "i fremragende grad dyrkes egentlig kaproningssport blandt polyteknikere", ellers går pengen e til
andre klubber, der opfylder ovenstående, hvilket resten af
paragraffen behandler.

SØen er ca. 45 km lang og omgivet af sneklædte bjerge. En dæmning, som deler sØen , giver gode læforhold, såfremt blæsten skulle

§ l o omhandler statutændringer, disse skal godkendes af

finde på at hærge.

undervisningsministeriet.

Z- l:

j.',

I~'

I

I

III

.-~ ~ HtH 'L1

København, den /l.

.februar 1957.

E

r., A'P \IT fX F'T

Den fØrste træningstur blev vi introduceret for, da vi skulle
hen t e 2x og 4x+ fra b å dværftet Stamplie i 3urich og skulle r o dem
"hjem" til Rappeswil.
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dette kursus, bedes OU

skrive dig på listen i

~SR,

11 rl l~ \ ", l l' r,i 1(.'

(, r

eller
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55 2100 KBH ø
Postgiro 5 00 34 66
Tlf.: Kontor og køkken 01-296326

IIvad ann:iir <len fysiske

Medlemmer: 01-29636,J

BESTYRELSEN:
Formand: Mads Henning Pedersen Forårsvej 16
2960 Charlottenlund 01-636854
Kasserer: Palle Rørsgaard Phistersvej Il
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasserer: Steen Pliniussen Hallinsgade 17
2100 KBH ø 01-3~1611
Sekretær: Lisbeth Antonius Gl. Kalkbrænderivej 26
2100 KBH ø 01-424147
Materialforvalter: Martin Lyager Grønnemose All~ 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningschef: Hanne Petersen Horserødvej 15
2100 KBH ø 01-184478
Instruktionsroehef: Michael Hansen Folkvarsvej 26
2000 F 01-109223
Husforvalter: Ulrik Bang Strandvænget 55
2100 KBH ø 01-296326
Motions- og langtursroehef: Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KBH ø
01-200652

trænin,~

var del altsil en mef'et effektiv og

ror e t-ar-som \\'eeke d -

or; hvis nOffen v i.lle have beviser for net,

np

p il os, (a l Vi sku lle 0'\

de fx hav e

hjemvejen

•.•

ki .~ r:et

som normalt

for

hvert

~ro~rammet

fordi del

fald

'"i~

passede
var

i~ke

ikke

var
sil'

weeken<lprol';rammet.

ti 1 "socia LI

samvær" ?

pron:r .• msat.

roru~ sæ tnin~en

ror,

st r~lende,

at

je~

presset miR fysisk ud over hvad

OR del

jeG fik
er vant

var ikke kun

trænet så meRet og
Je~

ttl.

har e f ter-

h ,,"den fllndet ud af, at de bedste sociale kontakter man f ;ir,
arbejds~ruppcr

er i

om

me~et

"et

imidl e rtid

når man fx

san®en efter en l øbe tur,

kun-

p<'l

intensivt kunne man måske snørge

for hvornår kunn G der hlive plads

Get var i

Helsingør

tilkommer karske danske sportsfolk

"ller rr·an kunne eventuelt se i

nemlig men:et intensivt selv,

or;et i

da mindede vores sære r;angarter vist

den mAde at gå p5,
som os.

t

i

lav e r

s~m~en,

mad

nAr mon s veder
O~

k lr te mn llempauser etc.

de vanske-

li g ste 0R ensomste tidspunkter på s6danne ture er ofte de
punkter, hvor man er frit stillet lil at cø re,

ofte

tids-

hvad man h a r

lyst

ti l.
Altså

I

intensivt OR fint

procram.~pør ~s m Al et
pro~ram

om ikke netop det overvældende
vi skulle træne,

ry~t H rnc

og

om hvor

m~~ct

nogl ", fra at c1eltaF,e .. t- ... e e-kBn<len.

har afholdt

Desværre er jeg sikker på,

er så imidl e rtid,

at det er

lilfældet.

~or

at bød e på

dette forhold synes jef:, at man op t i l n as te tr .,·r.in.",;sI" c e.·8 nd skal
d e lta~e,

understreRe, at det er muligt at

REDAKTIONEN:

Marie Christine Høeg (Ansvarshavende)
Knabrostræde 9 3 • 1210 KBH K 01-124057
Annette Lunde Hansen
Chr.Hvilevej 6 2 • th • 2920 Charlottenlund
Susanne Paulsen
Silkeborggade 3 4 • tv • 2100 KBH ø
Henrik Ohlsen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBH N

mi\ske ikke rækker

til alle pro/:r a"'I'l c ts pvp-lser. ,tt

per de sid-te

løb svækker heller ikke id ee n med

Det ar~~'rende

er n e mliv, i i< k e ,

men at ",an f ;,r "' ulif';hecl
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for
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om JTlO1n
lyst

I

dl?t sædvanli r;e .
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tr.rnin ·',

!,nv ;'p;'H

'lIoLiv('r ()t

2

selv om . ens kondition

os.

l (lrx t.
h:\cJl ~

p.\

5 ['

p /l

elet

il

ol

flere fx dr o p-
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\' : ~ sk e
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IIcl
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S:1c}an som
man sa

tS0

p

lo!">" I rI I I " ?
fik
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p\'ri·~t

I)e

nOdV(\11di! ~c

1.:.."

',I(lan

ht~r(}rt

P ,\lls( ~ r

tC'(lr c tisk

tr . t:!li. 'l{~~ \o.·ee k ('n der

n /l

111( ~ ll em

e n and e n m;"'lc1e end

ti.l({a ng t i l
o~

i

fysi ske pr,I'-

vores

idr æ tten er vc:-

klublivet

i

hele

taret.

l

postadresseret blad

aiyt træningstøj.

Der bestilt nyt rotøj til klubben. Vareprøver vil være fremlagt
i baren. Forventet levering medio Juni.Priserne vil være som
følgers

Tren1ngsdragt ••••••••••••••••••••••••••••••••••• )00,_
RotrØje ........................................................

o. .. o..o.

60,.

rordyrelsen skyldes kva11tetsforbedr1nger.Priserne er
inclusive tryk og hætte.
Som noget . nyt er der bestilt rotrøjer uden ærmer. Forsøgsvis
er der kun bestilt 24 af disee trøjer.
D,r vil tillige være mulighed for at indkøbe sweat-shirts,
der ligeledes kan leveres med tryk. Udsalgsprisen vil være
ca. 150,- k'r i samme design som tr.,n1ngstrøjen • .

Tilkendegivelser om sweat-shirts og rotrøJer uden ærmer udbedes
Pl1nius.

•

;:;. : ·~.;9f
:-:~ '~. :- :;~

:~·:>rr\ -:.tøllp;r

~::.:i:)r::iir.'d re
?~ o o~e ~et

o~

E:: :·~nrJ.!J ~..: r.0

sør,:; ~

~cr

d~t.

(.'~

r O\-:tl~:~f'

t, ir::.da:~

~~

t\)!"~(.!·I"

tll

ORIENTERIHGSSEKTIONEW:
Pormand: Ronald Clausen Engelsborgvej 44
2800 Lyngby 02-885886
Kasserer: Torben Møller Marstalsgade 8
2100 KER ø 01-268922
Sekretær: Johan Prydendal Bredesvinget 42
2830 Virum 02-858605
PR-arbejde: Svend Andreasen Matthæusgade 25
1666 KEH V 01-233749

.'tt

hel':.' "klapF er' ."

er, et det ke n være rnc! et iorvirr e nde for nye ,

o~

at der

sa n :synligviS gir no~le tabt pi den "konto."
~~l.

s ~ al ogsi

?:-oS :: ~r::c

pis~ nt

bÅde n~

b liv er beha ndlet hAn.i~~~~æ9sizt,

påtager si.~ [It fun l.~ er (;' .=jorn rochef de næst e l" d3 :;~ 03 vil

i ov rigt sætte opslag op mad hunblik pi Dt skaffe folk

til en tur-

nusordning ..
Ocbv~ning af bid

Ole ::,asnussen vil ger ne have ' Hjalte ombygget til langtur s kaflro-

,

,/

,ingsbåd. De k~n selv lave ar b ejd å under s upervi son af bådebyg .;;er.
Je -.

j~s l'Jttes.

la ~e s

at vi skal have et konkret oplæg med hvad d er skal

0i h va d det kommer ti l at koste .

:::::: '::dere bliv er der ikke tal e
8 %a1 v ær e i klubben,

~~oble r~2 t
.J

O~

OUl

at båd e n kan " be sla glægg es"

at h;den~~ ~e~nernsn i ~ ~ ~lde ~' e r ro ~ n: j .
':::1

b1d, da d (.>!'"

i:;

r

2-)

80:3

leve ~ingst id .

!' i l

~; :..:, ~ r. t :

ba ~ ~e~

~ il

fo!'
~~

~ :. ;.:.~';:~::-

~-i J

Q!-l_- et (,~: t

Pa llf::'"

en

3~!' li~

:: O!1 :'O

T

bid of on c,

Ucllejn ing af 2. sal ti l

"Tel e STJo,.t."

Skal vi lej e u d til pr ivate
par) eller vil vi ind gi i

S0 8

h id ti l

et le jemi l

(evt . e t

p en s i onis t ægt e-

til cn e rhve,. ~sv irksoah ed

pa

en lo års kontrakt~
Der er ikk e prin cipiel mo d st and ~ od e rh ve rv s lej e må le t,
ling t~e n.

Her und e r

ti l d ette .

b )Fo rh øj el se a f ' h u slejen ? (DSRs)

h h v. p riv ate pe r son er

eller e rhv e rvs vi rksomhed.·
Iøvrigt var der b r ed e n ig h ed om, at ko ntra kt en s kulle
forhan d l es , før der er forløb et

l4

1 0 år.

D

pr ivate personer

eller erh vervsvirksomh ed.
d)Økono mi ske konsekve nDer ved udl ejning ti l

L
S
R

ønsk es bl.a. belyst følgende :

a ) Hvor l edes berør e s tilsk u d fra komounen?
c )Kont r a k t l ige f o rske l le ved hhv. u dlejning ti l

I

men de ju r i

di s ke a s pe kt er / k onsekvenser bør un de r søges n ø j e inden e n d eli g s t i l
Det vedta ge s at af løn ne en ndvokat

R
fE

M
I
E

så den kan b enytte s tirsda g og torsdag .

v l 2.. c:· fo r- e-sl';r-dcl ' ~k tu = lt. 0C~t ~ll,..! s

P

k~nne

gen-

...

SI

STANDER E:N HEJ S ES.
Gudmund Schack har, som reaktion på vor artikel i
sidste nummer, sendt os et venligt brev, hvori han
foreslår, at vi aftrykker en artikel fra bogen "Mindeord om Herman Ree"', udgivet af DSR i 1946.

./

Det er sikkert ikke undgået vore læseres opmærksomhed,
at Ree faktisk stadig betyder meget for DSR.Således
finder vi det ikke nødvendigt at aftrykke artiklen,
men vi opfordrer til, at interesserede kikke r i klubbens eksemplar af ovennævnte bog, der stå r i " Slyngel st uen."

Alle de , der hoppe kan, - de har hjemme i

12

hoppeland

LANGTUR TIL HC:';Z<JLDS i'JGHIJ

·.,.nes
N~r

der snakkes

lAn~~ur

tur til

l DSR drejer det SlP som regel om ture tll
Sm~landsfarvAndet

sA eksotiske steder som Limf j orden,

VIKINGJ';SPIL

OP Sydfvnske

;'hav. Me n kun ca 30 km fra K?\ benhavn l i. p.: p e r RasK ilde Fjord. 9i rper,
Michael og undertepnede

~rupte

netop der. V,i h.avde aftal t
~et

l~n

hededAPsferien til Al
b~d

af en

tA~P

t;lrederiknsund

lAnPlur

~~

meli Houkilde ROklub,op tyn-

;)er arrangeres i

af diverse udstyr ankom vi til klubhen torsdaf' aften. vi smuttede

~r

en fælles'tUr til Vikulf,espl1lene

l

"rederik5suna.

[ robåd kamner vi rra Hundested eller I{osldlde, nvor der er liint et

•

I.
hurti~t

antal både, til festlighederne i l'rederiksGUnd.

hen i et supermarked op, reven del varer ned fra hvIderne og

,.r

fik stuvet båden.

Arrangementet løber af stabelen week-enden 6-,,1 /7

I

Ved 2o-tiden stævnede vi ud med kurs mod Roskilde ROklubs sommerhus

Oven'Ultn1ng

m~tte

~uset.

Vi fik båden på land

o~

1 Frederikssund I1oklub,. hvor vi elter splllene holder en

medbragt fest.

v~d

~t f~r

Begrænset deltagerantal. \

3kuldelev. Godt hjulpet af meds. nAede vi dero p ved ml rkels frem brud.
Vi havde svært ved at finde huset, men VAr enipe om at det

- 8 4.

Nærmere

v.re

oplysnlr~

altid manee t i l at tilmelde Slg

ved opslag i klubhuset.

så frem med nøglerne. Ak af ve. Galt hus.
.\ rrangørel'\Je

Da det nu var m.rkt

o~

det hlæste,besluttede vi at slå leJr pI

nen. Privat grund eller ej. Under morgenmaden kom da
viste sig,at de var mEgtt? flinke,
havde hrugt deres

o~

o~så

præspl~

e j erne. Det

VIDSTE DU DET

det var ja helt t orden At vi
Hjemkommet fra skitur i Norge med et " rådent knæ ", ble.,. jeg

græspl~ne.

af et par klubmedlemmer rådet til at opsøge Idrætsklinikken på
Videre i strålende vejr til Frederikssund Roklub, hvor vi fik en kop

Rigshospitalet, hvilket jeg så gjorde.

kaffe og en sludder med et par lokale. Turen gik videre nordpå til

Driften af denne klinik sorterer under Dansk Idrætsforbund, og

~ordskoven,

du skal derfor medbringe medlemsbevis for DSR ( giro-kortet ) •

~fter

hvor vi fandt alle tiders le j r p l ads.

frokost i<ik vi en lang tur og

s~

en forsinket

'..', l~age t i.l aftenpvllen. Lørda g roede

vi over til Frederiksværk, hvor vi lipe

et

n~ e de

s ~permarked.

forældre mødte os ved havnen med bl.a. kaF-e,

s~

le hjemmebag kunne vi leve af k§ge resten af

ture~.

sa~men

med det

Michaels
medbr~~-

m~dte

ke bestilles tid, men ventetiden var kun moderat .Du behøver
ikke

~envisning

fra egen læge.

Klinikken har åbent mandag og onsdag mellem 18°0 og 19 00

! det strAlende

beliggende i stueetagen i

vejr roede vi til Hundested, hvor vi spiste frokost. Næste stop blev
Frederikssund Roklub, hvor vi overnatteue. Her

samt. sygesikringsbeviset, for at komme i behandling. Der kan ik-

h

,

og er

Højhuset " opg. 2 .

Selv var jeg særdeles tilfreds med behandlingen, og kan derfor

vi en del r o ere

kun vsrmt anbefale andra , der har været uheldige, at henvende

fra Rungsted, som of!.s~ var D ,~ hededaF"stur.

sig der.
~øndaf!. ~l~

jet så mod Rosklide. Det

hl~ste pans~e

mepet fra

~st,

s~

v:

NU VED DU DET

Christen
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Hvad med det varme køkken

listeae os langa

~stsiden

kost. Efter yderl igere 1+ - 2 timers riven
Som tidligere hyppig kunde til "Dagens Ret" kan jeg kun beklage.
køkkenet er lukket for denne form for servering. Formodentlig er

Roskilde. Vi var enige om,at turen havde
kilde Roklub for lAn af

~ vor

af fjorden til Jyllinge.

~åd

ogfl~el'1

v~ret

i

vi spiste fro-

pindene nåede

VI

tip-top og takker Ros-

aR nøgler til sommerhuset.

jeg ikke den eneste der savner det.
Umiddelbart kunne det se ud som det ikke, endnu i hvertfald, har
den store betydning for klublivet. MEN rosæsonen er kun ung endnu.
De fleste medlemmer kommer typisk fra arbejde eller hjemmefra
ved 17 tiden,

und~at

have spist. Efter roturen er de så hjemme i
30
klubben ved 20- 20
tiden. Og hvad så. Her vil mange helt sikkert

Under turen

sna k~ed e

vi om,at en langtur pA Roskilde Fjord kunne gøres

til en DSR-tradition . Farvandet er

~~a.tig

godt.og naturen

~an

godt måle

si. med førnævnte eksotiske turmål. FJr interesserede bliver der mul iphed for en rotur på Roskilde Fjord i

~eRvndelsen

af juli. Se nærmere

Andetsteds i hladet .

mangle mulighed for at få et godt aftensmåltid. Hvordan skulle de

Martin K.?

ellers få deres aftensmad, uden at fare direkte hjem. I det lille
cafeteria skrAt over gaden måske. Eller skal varandaen til at lugte af spisefrikvarter med æggemadder og lignende.
Bortset fra det rent praktiske, er der tale om, at et samlende
element i klublivet er væk. Ofte var der jo medlemmer, der blot
kom forbi,for at få en snak over middagsmaden.
Det er min bestemteste mening. at det varme køkken, pA linie
med andre aktiviteter i klubben, har været med til at skabe et godt
klubliv, og jeg vil derfor foreslå at en genåbning vil blive taget
op til overvejelse. Kunne medlemmerne evt. ikke fA indsigt i hvor
dArlig økonomien egentlig var, for derefter at tage stilling til
hvorvidt de ville betale lidt mere, eller på anden måde få en bedre

~øsning

end tilfældet er nu.
Christen

Tag Handelsbanken med
i Deres feriepia ner
Kom ind og få kontanter, rejsechecks eller
eurocheques til udenlandsrejsen

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

ø.
II~
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J O DR;\ G
VE TE RANN 'iT

AF

! slutningen af september sidste år deltog et udsØgt og v&itrimmet
veteranhold, DSR kombineret med FredenSborg, i de internationale
veteranmesterskaber på Moldau i Prag.

(nILDSTÆNDJGR
TAVLEN.'

Asbjørn oplevede sit livs lØb i 4x,- dog uden topplacering, og
undertegnede truede en overgang alvorligt USA i Ix.

BESTvnRlSES RF FER'~ EP

REFRPA~EF ~TNnFS

snM S~nVAK T TG DI nnSl .AGS -

Hanne og Merete vandt til gengæld suverænt 2x og fik flotte medaljer .
De store forventninger til 4+ blev skudt ud i
Fra
er i

pål~delig

fremtiden.

kilde forlyder, at træningen til dette års triumfer
fuld gang.

pinocchio

I forbindelse med der er anskaffet en bus til 15 personer uden
bestyrelsens vidende. oplyser Reiner, at bussen er købt i hans
navn for løntilgodehavende han selv har givet afkald på, og at
bussens drift betales af ReJs legat.
For at sikre bedre kommunikation fremover - m.h.t. hvilke ting,
der er købt for hvilke ~enge - AFTALES at informati~n om diverse
nyanskaffels er f remover g i v es til kap r oni ngsch e f en.

l:_~~~~ ~~~~q!~~~ _ g~~~~~!f~E~~~!~~g·
Det blev v edtage t i k ke at indka ld e til ekstra ord i næ r gene r al fors am l i n g. Næste ge n era l f orsam li ng b l iver de n ordin ær e i dec.

! ~2_!~~ !~~_~f_E~~~:
Sekr etær en åbn er p rinc ip iel t po sten, men den må gerne åbne s a f
and r e bes t yre l sesmedlemme r.
De n d e r å bner pos ten e r hoved a n sv ar li g for at vigtige tin g vide ref or mid les i t i d e .

H:_~'!t.':~~~t.':!~:'
a)Vennernes generalforsamling d. 11.4.
Pa l le vi l i nforme r e om vi ønsker redningsves t e (20 - 30 stk ).
pe nge t i l bådef ond og lamper (pri o rit e ret rækkefølge)

Keld L~uridG en fores~ 0~ ~cr o~ k øb a f
Vi ~ar nu

4

kajak.

kaj ak k er, o~ ~ er dr vedt a g et k øb a f 5 ialt, h VOI"for

da r g ives t i l sag n O~ ~ cb ~f ~ndn u e n kaj ak, dOJ uEd er fo~beh old
~~ .

l ' e~ n~k nb s3t~ ~ ~I ~ .

? D. l~e vi l

4

unde r sø~e. de t t. e

ir. de:lfor et p'lr u .~ e r.
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DANSKE STUDElfTERS ROKLUB
Strand vænget 55 2100 KBH ø
Postgiro 5 00 34 66
Tlf.: Kontor og køkken 01-296326

Medlemmer: 01-2963e ø

BESTYRELSEl'f:
Pormand: Mads Henning Pedersen Forårsvej 16
2960 Charlottenlund 01-636854
Kasserer: Palle Rørsgaard Phistersvej Il
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasserer: Steen Pliniussen Hallinsgade 17
2100 KBH ø 01-J8;611
Sekretær:

Lisbeth Antonius

Gl. Kalkbrænderivej 26

2100 KBH ø 01-42414 7
Martin Lyager Grønnemose All~ 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningschef: Hanne Petersen Horserødvej 15
2100 KBH ø 01-184478
Instruktionsrochef: Michael Hansen Folkvarsvej 26
2000 F 01-109223
Husforvalter: Ulrik Bang Strandn!Dget 55
2100 KBH ø 01-296326
Motlons- og langtursrochef: Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KBH ø
01-200652
Materia~forvalter:

REDAKTIONEN:

Marie Christine Høeg (AnsTarshaTende)
Knabrostræde 9 3 . 1210 KBH K 01-124057
Annette Lunde Hansen
Chr.HT11evej h2 • th • 2920 Charlottenlund
Susanne Paulsen
SlIkeborggade 3 4 • tT • 2100 KBH ø
Henrik Ohlsen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBH N

300,--og du kan
også lcere
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----------------b34 BJARNE

E~GeLL '

HILOURSGAD€ 9-2 [V
2100 KH ø

postad resseret blad

nEDLEnsnøOE
TIRSDAG

22/9

K .L.20 00
enNER:
STRUKTURUDVÅ~GETS
FORGL~ca

OUDGSTt=ORGL.Ac:eT

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand: Ronald Clausen Engelsborgv e j 44
2800 Lyngby 02 -885886
Kasserer: Torben Møller Marstalsgade 8
Sekretær:

16

PR-arbe j de:

21 00 KBR ø 0 1-268922
J ohan Frydendal Bredesv i nge t 42
2830 Virum 02 -8 58 605
Svend Andr e ase n Mat thæu s g a de 25
1666 KEH V 01- 2 3 374 9

~~~~:~:_~:_~~~:::::~~=;~~::_~~_:~~~~-~~~

STRUKTUDVt,LGET S FOgSL.\G TIL LE DE L SESSTRUK1' UR,

BESTYRELSE

Til stede: Mads Pe~rsen, Michael Hansen, Palle Rørsgård,
Frederic Bort, Marianne Johansen
Afbud: Martin Lyager,Steen Pl iniu ssen,Hanne Pe tersen

UDVALG'

l. Husleje 2. sal . Ger oprettes lejeko ntr akter for 4
lejemål til i alt kr.4000/måned(ca. 50.000 pr.år).
Husleje fastsættes fra 1.8.84.

"

økon omiudvalg: bevil.ger penge lil klub-

R)R:\"lW!>

ben s aktiviteter, indenfor de a f best y-

.s&L<'~~
~

\l4$..$ERa

~

i

II
I

relsen .1i1vne rammer,
regnskabsudval g: (kasser, kan ti gen tkaso'

ser, r egnskabsfører) fører klubbens

re gnskab , in·c l. kvart a lsregnska b til

'instrukt~onsudvalg:

!

planlægger instruk-

6. Skoleroning. Palle kontakter KVIK.

sammen med de øvriJ!:e instruktører,

7. Udleje redningsveste. Fr'edensbord roklub betaler kr. 300
i depositum for at leje vestene een dag.

Langt ur sud valr, ••

IO. PRo N I IV 6;S. C H€:;::-

Ika proninE;udvalg.

"

8. Nivåhus. Taget er utæt. Der bevilges kr.SOO,- til reparation.

~

motionsroningsudvalg: planlægning af
i

I
"

9. Langtursstyrmandsret. Ib Frausing tildeles langtursstyrmandsret A.

roningen i indriggerbådene, incl. ro-

lO.5tyrmandsret Sverige. Marianna Johansen får dispensation
til at være styrmand i Sverige i perioden 21.7.-29.7.84

træning og/eller instruktion.

ll.Robukser. Mads indkØber 50-60 par.
l2.Evt. FØrste udkast af strukturudvalgets rapport diskuteredes.
Vi vil forsØge at mØdes med strukturudvalget en week-end og
diskutere rapporten. Dato 18-19 august.

f--- -Ivintermotionsudvalg: Planlægning og
gennemførrelse af vintergymnastik

•

badminton og svølllninp;.
~VS~"'=VALTER

5. Indgravering af pokaler. Mad s tager kontakt til Hanne P.

tion af kaniner, og gennemfører denne

u..vc.Tu R.5. RO Cl-I~

t';oTl CNS RO 0-1 e%'"

3. Bådebygger. Martin Lyager, Erik ~ielsen og Stig Rydberg
mØdes d.6.7.84 ang. bådparken. Kontrakten med Gen~fte
kommune udlØber d.l.8.84, og kan evt. genforhandles fQr
yderliyere tb måneder.
4 . KØkken. Mads laver nØgle til kolQt rum til alle bestyrelsesmedlemmer, således at baren kan · være åben hver
aften.

øvrige udvalR.
\\J 5Il?~OIJS~ €O='

2. Siden sidst. Mads kontakter et rengØringsselskab til
start 1.7.84. Pris 1.690,00 + moms.

13.Nzste bestyrelsesmØde. 0.31.7.84.

husudvalp;.
bade formænd) bådefonmænd og -hold udpeges l gang årligt, hvorefter

I

l - -_ __ _ ._~
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Gør noget ved
økonomien.
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Er De Iræl at at kæf1"4)e mea glrokOflene hver måned. sa er
III al ta sal syslem i tingene
Med en Familrekonto i Hanctelsbanken lar De en buaget · .
OIIerSlgl . <ler giver Dem OIIectllik OlIer del. <le( skal bel aies I løbet al
året. Og så lår De OlIen I købet en særdeles fordelagtig rente I
V, husker alle glfokonene. så De selv - UClen al forsømme
n<lget - kan koncentrere Dem om al huske de mere morsomme ling
, dagligdagen.
Er De ikke allerede kuncte hos os . kan De jo blrve ael .
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Alle taler om økonomi
-vi gør noget ved det.
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En størr e

udleJnin gsak t l vi te ~

vil l øv r lgt medfø re æn d rlnger l den

nuvæ r ende indret ning og ~ø b le r i n g af l. sal, alt a f hænglg af l e j ernes
be hov. Hv is DSR f o rt s at skal anvende l . sal, bør køkk enet do g være åbent
og d ri ves af en forpa gter ell e r af et kø kkenu dvalg s o m hi d til. Adgang
fra bå de hal t il l . sal ska l eve nt uel t lukkes i peri o der, hv o r l. sal ud.lej es .

2. Fo r slag t il DS R' s husfond

Drift og ved li geholdel se a f DS R's klubhus påh vi ler fo r ti den _ husfor valte r en og nogle få a kti ve me d le mmer. Det er ikke holdbart at fo rtsætte
ude l ukke nde me d fr ivi l l ig arbej d s k raft. SU f o r e s lår derfor, at der oprette s et fond e l. lign., de r ove rtager ans v aret og driften af DSR's
klub hus med det formål at sik re en bedre udnyttelse af huset og frigøre
bestyre l sen f o r de økonomi s ke og driftsmæssige forpligtelser. Lejeindtægter 'lil så lede s i kk e indgå i DSR' s regnskaber, men klubben s.!<al betale en å rl i g l eje for lokaler (der er tilskudsberettiget) til DSR's
husfond. Fo ndets formål :astsættes af DSR.

3. Forslag til økonomiudvalg

DSR's økonomi e~ uoverskuelig for medlemmerne, hvilket bl.a. giver anledning tll k ritik af bestyrelsens prioritering med hensyn til aktiv i~eter og budgettet. SU foreslår derfor, at der oprettes et permanent
økonomiudvalg (eller forretningsudvalg) under bestyrelsen med det formål at sikre en bedre styring af klubbens daglige drift og til aflastnlng af bestyrelsen. Økonomiudvalget skal have selvstændig kompetence
til at disponere indenf o r budget t et. Økonomiudvalget skal offentllggøre
kvartalsvise opgørelser med status for medlemmerne. Økonomiudvalget
Kunne f.eks. bestå af klubbens formand, kasserer og sekretær.

4 . Forslag til ændring af DSR's kaproningsafdeling

Prioriteringen mellem udgifter til OSR's kaproningsafdeling og klubbens
øvrige aktiviteter er et t i l stadighed aktuelt prOblem, der må afklares

IO

F
by, og ~ ikkels blå langtu istelt, tr or jeg , ~ om ud for sin
tids hår deste prøve, OL bestod. De re f t er lå viii l æ af· d en
svens~{e kyst o G ro eo.e ner.:.t resten af d istancen. ::ysten
startede me c et Dansk og gik efter :' al~erbrokanalen over i
brede hviå e sandstzrande med. masse r åf · træer i baglandet.
Et i deelt sommer huso mråde, som blev were øde, for til .sidst
nær Karlshar.~ at Cå over i be ; ynd elsen af den typiske svenske
skærgård .. ed !!la e ser af spredte og fo rr evne kystn2 re øer.
Overa lt æød te vi vel ~ i ld i c h e d , ~v or vi var i !: ontakt :: e d
svens ke rn e, som tyd eli z.vi s var i r.:.:: on e r et ov e r a t " ni h a r
padlad ~e lt fron KHpenhamn?". De t er ne~t at ~ ind.e le jrplads fo r natten for i fl g . svensk " e. lll:l enerat ", ~.ar Clan
lov til at sl~ t e l t op f or en en j el t nat u d en for private,
naturfre d ede oG r. ilitære o ~ råd er. 3å " d et behHves int~" at
l ~cc e til i:-:'<.e t :;avr.ene, r.vor ::an s kal ~etale for ka. plaås,
på indeværende tidspunkt 45 s v. v.r.
En billi g ferie form, som kun ,,: 061;er hV2.å du spiser.
En ferieforæ, ':1';;or du lever ni paet ~ed" naturen ae; dine
':a ~ !Cerater. ['et er uhyre 'li e; ti ,:; t, at :nan gør si i ~d~rt
E 'Di';N o..an tag er af s t ed fx.: hvor meLet :nan vil ro. hvornår
::an vil stå op,hvorT:'.an;;e pene;e Clan ',il brUGe eet. ,ect •.Ule
disse må ting soo urr:id del bart ·"irker perifere, er vi,; ti Ce
:;1 en s:idan tur, hvor du vir k eliG l:ol!'~"er tæt i,.o. på. livet
af dine klubkar:.rrerater.Det er 'IL_ti e t at ~·.a!;dsf,:a!:;et har en
nO Genlunde homo ( en i:ldstillin:; til de praktis k e tine; , da d er
hele tiden er nok at lave o':, net; kr,~ver al.les i !'ldsats for
en ··ellykket færd. ;';an l;:"er o,z så tyd el1t;t at f. ende sin
eeen "eGræns~jn c i forhold til naturen. Vi n ~ ede at opleve
os selv so:::! udkørte el·ter en formiddag med hårdt vejr DE;
3l-:m i tir.:en knapt, hvori:noå 'li alle var te r ~.:. eli c opla ~ te
en aften ~ed e~ da ~ s ,o ~ in g i ~ edvind, læ osv. ea 8km~
fart i timen. Det er en utro~iB forakelligarted, intens
og givende ferieform, som jeg i høj 6rad vil opfordre til
deltagelse i. Typisk sæites grænsen jo altid af ~anriskabets
svageste le~, æ~n selv al~indelige motionsrorere kan med
lidt god gilje få rr. eeet ud af at deltage.
t·:ed andre ord: Følg med i ·d e opslag f':arianne Laver,
og prøv at melde dig - du '-ril ikke fortry:de!
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FORSLAG TIL ÆNDRINGER I DSR'S STRUKTUR

Den 20. marts 1984 nedsatte DSR's bestyrelse et strukturudvalg
det formål at kortlægge den nuværende s t ruktur i
slag til forbedringer af

SKER

strukturen.

lSU) med

DSR og fremsætte for-

Udvalget har afholdt

5 møder og

fremsætter hermed et første u dkast til ændringsfo r s lag Eor DSR's struk tur. Ud kastet er tænkt som et debatoplæg og vil senere blive suppleret
med en skematisk oversigt over DSR's struktur o g ideer til nye aktiviteter i DSR.

R IGELIGT

Det er SU's opfattelse, at den nuværende struktur for DSR er

h~nsigt s 

mæssig, men at der er behov for væsentlige ændringer på fire områder.

I

l. Intensiveret udlejning af DSR's lokaler
DSR's klubhus, der er dimen o ioneret til 1200 medlemmer, kan ikke udnyt-

j

tes fuldt ud med det nuværende aktivitetsniveau, og husets drift er en

~~

belastning for klubbens økonomi. SU foreslår derfor, at udlejningen af
'ittlA~

5

lokaler intensiveres med det formål at formindske DSR's lokaleudgifter
og frigøre økonomiske midler til båd-materiel.

~~
RQo\~

DSR's værft foreslås udlejet til erhvervsformål på normale betingelser
for erhvervslejemål.

'1
t::>\l .. ~~A$

på 2. sal udleJes 6 værelser

SERø

a

1.000 kr. pr. md. til studer ende.

l. sal foreslås enten udlejet i
lI:t).4.~

o\-

t7el::>L-97~~

I..(c,..

riodevis

:W~

udlejet,

sålede s

SLn helhed tLI erhvervsformål eller pe-

at DSR kan disponere over

lOkalerne

f. eks.

tirsdag og torsdag samt VLsse lørdage. Som eksempler på lejere og le j e~~

formål kan nævnes: mødelokaler, kursusvirksomhed, restaurant, s elskab s-

'i?O<\.nBV

lokaler o g andre
"

~~

foreninger .

Som en

forudsætnlng

for udleJnlng a f

l.

sal må der indrettes et opholdslokale med te-kØkken i stueplan , der er
forbeholdt DSR' s medlemmer. Der kan f. eks. et ab leres et opholdsrum på
2
60 m i den østlige ende af herrernes omk lædni ngsrum (se s kitsef or sl aa
som fremsættes senere).
Bådehal med tilhørende baderum ,

vægtrum,

mødelokaler m.m.

forbeholdes

DSR's medlemmer som hidtil.

8
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Da jee : or f å ~r siden en~erede klubben,stødte jeg
ind i en " helt anden s lag s DSR ' er ", som hverken var sal o pr orer på 3agsværd eller k ~~ erorer mod nord. De ses ofte
s id de nde på varand a en, he nslængte o ~ med j~elys i øjnene,
taler de he :-_fø r t om di -,er se lang tures lyksali g heder. De t
er ret ufor stå el i..~ t al e f or ud enfor s tående, men lytter
ma n l i d t t i l ,j en e ntu s i ast i s ke snak,kan det i ~~ ke und Cå at
Ci\. op :'01' en , a t l ang t ursr on in[ e r e n kat e g ori for sig ::elv,
S OlT, næpp e l a :: e r si e
: be sk riv e r.led få ord. En form for c c tionsror,in.; , s o:r. d 0,:,- kan ..-ære t ænu;;eli ,:: h'l rd t, n år s øen re j s e r
si g , k oc bin eret L, ed l e jr li -,: o;; f e r ie ste=.ing. Et li v
t ætt est ' u l i :; t p'." !:a tur-en, alt afhæn ,: er af vind og vejr
på s:"c n :=om i 1 3. nd , hvo r c. e t J..::rC'i'.r er d ei . enkeltes indsats
r or en v ~ l l ykket f~rd .
P i ~Getu r en

ti l

e~ ~ f

~l~~ r

27

~2n d

s a nledes. v ar tr o6 s

-J e j !"ets l c;::e f uld,: ed e r: r en :'o l'ne j cl s estur. Lorc. a t; og mandat;
v a r d e t perf e ~ t r ove j r, 0 < ~ ~le l :inte : ~åd e k OD pet u r til
ti c e n . Jes:(r,rucen er de!: i :"'S H tTa t~ i t i on i'or, a t ili :--lse ture n
i h øj !' ,,-d g ~!'es ti ~ en' ~u l ina ri sk opl e v e lse. _'e t va r _ansk e
e n k el t u"; rol i ' t, ::vad :::e e~~ k e l t e telte 'nl.:'!ne f r emsti ll e af
del i j are s ser over pri=uss e n .
Al t i 3'1 t en ~e- e t \-e l1 yk': e t tur. :' or a nd. re, vil j ee
stær k t a~b e fal e en s~ da ~ we e k end -tur t il a t s t a rte me d , f or
at s n use l idt til d en t æt te ti l vær els e som lang t ursroni ng er.
Soc iet n ok e~t e ~ hln~en e r ean . e bekendt , ha r ~S R
s ta r t e t e. :cl je':on- bå d : rc' : ; v 2. r. c æ ~ 1 1 e b u , t e n d . 7/ 7 - 8f" hvor
Svan te r.a r !O a t kur s e n mo, :le lsing f ors. ;:·et vil t a g e ca. S
uc'Or oe 4 b:ci h ol_c. har ::e lct 31 ,; . ;': artin Lya,; er . Plinius o ,~
j8~ la ~d e ud ~e d
od vind i 3 d aG e s y d om Sveri g e, ~ vor 'r i
~ b læ s t e inde 4- 5 ti ~ e !" mi dt på da c en. Alli ~ eve } nled~. , vi
v or pl anla ,-te d l stance, ::l en de t \.l!"ul L t a t hol de e r. døgnry toe. I ce :: liCe c e t t Ot: a t ni Karls har:m, ca. 280 km, var
der ikke t o age d er var ens. f e j ret s ~1ft e de fra nordøst
t i l nordv es ten vi nd efter en g evaldi ~ t • oskar! ", tord en
o ~ lynild på s v e n s k, hv or lys et hurtig ,~ ik i ',:en nærmeste

i forbindelse med e n disku~sion af DS R' s st ruktur. Kapronin gs afdelingen
defineres som de træni~s- og roaktlvi t e t er, der ge nne mføres med henbll k
på deltagelse i kaproninger, herunder s~ v e l elite, begynder og veterankaproning -som langdistancekaproning.
Det er SU's opfattelse, at kaproningsaidelingens udgifter har en såda n
størrelse, at de ikke kan finansieres over medlemmernes kontingenter.
De bØr derfor alene finansieres fra legatmidler o.l. SU foreslår derfor,
at budget og regnskab for kaproningsafdelingen udskilles fra klubbens
Øvrige regnskab og administreres a f kaproning s che f en e Iler en dert i l
knyttet kasserer.
Valgformen til kaproningsudvalget foreslas ændret, således at de forskellige interessegrupper repræsenteres. F.eks . kunne bestyrelsen udpege medlemmer efter indstilllng fra de a ktive kaproere.

Konsekvenser for DSR's

____________~_________________________________

Formålet med de oven for nævnte ændringer er blandt andet en omprioritering af OSR's økonomi, der illustreres i runde tal ved en sammenligning
mellem budget 1983-84 og et alternativt budget.

DSR's budget

Alternativt
budget

1983-84

budget
Medlemskontingenter
Tilskud m.m
Lejeindtægter
RE's legat m.fL

240.000
110.00 0
30 . 000
15U.000

2 40_0 0 0
110.000
'0
200.000

Lokaleudgifter
Motionsmateriellet
Kaproningsudgifter
Administration m.m .

190.000
4 0.0 0 0
19 0. 000
110. 000

50 . 000
200. 0 00
200.000
10 0.0 00

Det forudsættes, at driften af DSR' s klubhu s varetages
lign. med selvstændigt regns kab.
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55 2100 KBR 0
Postgiro 5 00 34 66
Tlf.: Kontor og køkken 0 1-296326

Følgende udvalg

køkkenudvalg
redaktionen af klubbladet

Medlemmer: 01-2963 8 0

BESTYRELSEN:
Formand: Mads Henning Pedc~sen Forårsvej 16
2960 Charlottenlund 01-636854
Kasserer: talle Rørsgaard Phistersvej 11
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasserer: Steen P1iniussen Hallins*ade 17
2100 KBH ø 01-)81611
Sekretær: Lisbeth Antonius Gl. Kalkbrænderivej - 26
2100 KBH ø 01-424147
Materialforvalter: Martin Lyager Grønnemose All~ 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningsch~f:
Hanne Petersen Horserødvej 15
2100 KBH ø 01-184478
Instruktionsrochef: Michael Hansen Folkvarsvej 2E>
2000 F 01-109223
Husforvalter: Ulrik Bang Strandvænget 55
2100 KBR ø 01-296326
Motions- og langtursrochef: Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KBH ø
01-200652

I

REDAKTIONEN:

udpeges af bestyrelsen: bbdefond

Marie Christine Høeg (Ansvarshavende)
Knabrostræde 93 • 1210 KBH K 01-124057
Annette Lunde Hansen
Chr.Hvilevej 6 2 • th • 2920 Charlottenlund
Susanne Paulsen
Silkeborggade 3 4 • tv • 2100 KBH ø
Henrik Oh1sen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBH N

O~gruppen.

Der sker ingen ændring i ledelsen af
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ORIENTERING :
O-løbssektionen meddeler:
Nu starter den ny o-løbs sæson :' Sektionen afholder
fra september tic marts ca. lo træningsorienteringsløb fra vores klubhus Gåsehuset ~ Ravnsholt skov ved
Allerød.
På et o-løb drejer de ! sig om at - nå en række poster
(rød-hvide skærme) i skoven på kortest mulig tid. Placeringerne er indtegnede på et kort i Gåsehuset. I år
er o-løbskortene blevet nytegnet, så landevejen er endelig kommet på. Kortene kan købes for 5-10 kr. Vi råGer desuden over nogle kompasser, som kan lånes. Instruktion vil i fornødent Jmfang blive givet, og der
vil være specielle (lette) baner for begyndere.
Udover træningsløbene h'n man del tage i "åbne løb"
andre steder i landet, hvor mange klubber deltager.
Disse løb bliver annonceret på opslagstavlen i klubben.
Ved træningsløbene er der normalt) baner at var:lge imellem: 3 km. 5 km. og 8 km. Du kan starte mellem Kl. lo
og kl. 12. Efter løbet kan man tage bad, samt ,pis~ sin
madpakke i pejsestuen.
Vi plejer at have det hyggeligt, og håbe; &t se en masse nye ansigter. Hold dig ikke t i lbage.
På opslagstavlen ved baren forefindes kortskitser med
oplysninger om, hvordan man finder gåsehuset. Datoerne
for første halvdel af sæsonen bliver:
23/9
21/10
4/11
18/11
2/12 (+ generalforsamling) 16/11 (julekispus)
Sven Andreasen

2
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KH ~

Denne bog handler
om dine penge.
Også om dem,du ikke har.

~/t?r ad hø; I /
ha; da hr;1;1 ./

Vi har skrevet en
bog til dig .
Den giver dig svar
på en masse spørgsmål
om penge.
Bogen hedder "Ud i livel
- hvad med økonomien?"
Den ., gratis, men de råd. den giver.
kan godt gå hen og blive guld værd.
Kom ind i HancSelsbanken
og spørg.elt., Ungdomsservlce.

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

For et stykke tid siden kunne man læse i avisen at Københavns
kommune nu havde fundet
0P,

s~ledes

p~

at lukke de forskellige idrætshaller

at ae arbejdsledige kan få en mulighed for at dyrke

forskellig form for motion. Oet fremgik at artiklen at dette
sKulle være en hel ny og epoke-gørende ide, - men vi er nogle
s tykker der ved bedre, for gennem en årrække har det da været
almindelig kendt at OSR hver lørdag i vint e rhalvåret, har åbnet
døren e i Svanemølle hallen, således at dem der er arbejdsfri,
hver lørdag formiddag kan komme og spille lidt badminton, dog
e r det e n forudsætning at man har tilmeldt sig forinden, på en
dertil ophængt liste, som er anbragt lige udenfor køkkenet .
Kort sagt, igen i år er det muligt atspille badminton,hver
Lørdag

fra kl 9 - 12, 1 Svanemøllehallen.

øl~

PA baggrund af mødet den 26. august 1984 samt senere mØder på klubaftener er det besluttet at initivgruppen vil koncentrere sine kræfter omkring bådehallen m.v.
Her er der følgende ting der
skal gøres noget ved:
Sauna

Leder:

Projektstyrer
Stig Rydberg

2 Maling af bådehal
DØrene til bådehallen

Ulrik Bang
Frederic Bort

3 Bådistandsættelse

Martin Lyager
Birger Jønsson

4 Opslagstavle

Michael Hansen

Oprydning i bAdehallen

Frederic Bort
Kurt Jørgensen

Aktion hold klubben ren

Frederic Bort

Aktion hold orden

Frederic Bort

Status på nuværende tidspunkt:
Ad l Der arbejdes med saunaen.
Ad 2 Maling af bAdehallen samt dørene dertil forventes sat igang
09.10.84
Ad 3 & 4 Vil blive sat igang når projekt 2 er afsluttet.
Med hensyn til de øvrige aktiviteter er disse igang, men der vises
ikke meget respekt for arbejdet. DET LIGNER ALLEREDE ET BOMBEKRATER
IGEN. Derfor her en opfordrin9_!}~ alle "Hold orde~Y9_~~L

dia"
Projekterne der er planlagt i initivgruppen vil blive gennemført
ved hjælp medlemmer i klubben der er interesseret i at gA ina
i det pågældende arbejde.
på baggrund af spørgeskemaerne har mange medlemmer givet udtryk
for at de gerne ville give en hånd med. Disse medlemmer vil
blive kontaktet af en projektleder og de vil så aftale tid og
sted for arbejdets udførelse.
Initivgruppens medlemmer vil gå aktivt ind i at støtte hver
projektleder og selvfØlgelig også deltage aktivt i selve arbejdet.
Vi I gruppen ser gerne at der er flere medlemmer der melder sig
til at deltage aktivt i klubbens "ve og vel".
Med venlig hilsen
OS
P.S. En af os er altid i klubben hvis en eller anden Ønsker at
kontakte os.

I4

I

DSR er en klub, der består af nogle medlemmer, har et
hus og nogle gamle både. Hovedparten af medlemmerne er
karakteriseret ved, at være voksne og (nej) sindige,
nogen gange for sindige.
Men vi kan lide at bevæge os, organiseret, men ikke alt
for organiseret. Vi kan lide at være sammen derom, men
uforpligtende, nok for uforpligtende. Vi ønsker ikke at
blive styret af nogen. Vi ønsker ikke at prostituere os
på nogen måder. Og vi vil ikke lade gamle mænds ambitioner, projektioner og drømme om evig ungdom forme
klubben og dens medlemmer. Vi ønsker ejheller at tilbyde os på markedet for reklamesøjler.
Der er sikkert mange der er enige i ovenstående erklæring. Vi kunne sikkert forenes om nogle fælles mål for
klubben.
Det er udemærket med holdninger, men det er handlinger
der gør noget. Når nogen derfor "nedprioriterer" livet
i klUbben, kan det ikke undre, at andre benytter chancen for at gennemi'øre deres "idrætspOlitik".
Den eneste rimelige idrætspolitik at føre i en klub,
må bestå i at arbejde for at kunne dyrke den form for
idræt man kan lide at dyrke. Det groteske i den forbindelse er, at de, der ideligt står parat i kulissen,
slet i .k ke dyrker idræt.
Ikke atypisk kommer modsætningerne til udtryk ved behandlingen af økonomien, der jo udtrykker en vuxdering
af de forskellige aktiviteter og måske det udbytte aktivisterne forventes at få af dem. Budgetet, eller rettere: et budget for næste år er trykt her i bladet.
Generalforsamlingen holdes i år den niende november.
Det bliver spændende at se hvem der ønsker at styre
DSR ind på hvilken kurs.
rico

RAPPORT FRA

INITIV,g~'p!,PEN

ÅRETS VVIKM~Tr,fl
På baggrund af spørgeskemaerne, der blev udleveret i
har initivgruppen holdt mØde den 26. august 1984.

juli måned,

Ud af de ca . 420 udsendte skemaer er 86 kommet tilbage.
Af spørgeskemaerne fremgår følgende.
På spørgsmål om h v ormeget klubben benyttes er svaret:
ugentlig

o-

2 gange

62

2 -

4 gange

21

4 - eller flere

6

ved ikke

6

På spørgsmål om hvad du gør for klubben:
roer
instruktØr

8%
13%

styrmand

H

bestyrelse

a

træner

U

udvalg

6'

Af de akt.iviteter der er mulighed for at benytte i
klubben er den 'vise fordeling således:
roning

85'

gymnastik

58'

vægttræning

14\

Arets Kvikmetch fandt sted d. 25. sept. o ~ blev som Rædvenlig overværet ef indtil flere pers oner. Selv var jeg
mødt talstærkt op for et reppo rtere fra begivenheden. r
dagens første løb - f or herre-motionsroere - stod bolscheglasset på spil. Skønt Kvike roere kæmpede bravt og specielt
roede til på det sidste stykke, vandt DSRs hold med en halv
længde. Vinderholdet bestod af : Niels Engell, Anders
Bagger, Henrik Peytz, Henning Willads og Kurt Jørgensen som
coJ(.
Efter en rum tid kunne så damernes løb begynde. Jeg er
specielt glad for at kupne meddele, st vore damer efter
en støt indsats sejrede med så meget som to længder, og
dermed v~ndt den lille, søde po~al igen, som jeg selv
var med til at forlise i fjor. Vinderholdet bestod af :
Tina Precht, Stine Madsen, Ingrid Andersen, Gitte Leth
Møller og Britta Ahlm som coJ(.
Endelig roede herre-kaproerne om spe .i let, en match,som
jeg desværre ikke selv overv'ærede p.g.a. begyndende forfrysninger. Jeg har imidlertid ladet mig fortælle, at
Kviks hold se .; rede med tre længder og dermed tillagde sig
megen hæder og ære. Vinderholdet bestod af : Kell Pedersen,
Henrik Clausen, Carsten Hassing, Thomas Andresen og
Michael Jørgensen som cox.
Som afslutning bød Kvik på kaffe og lagkage i det allerhelligste, det perfekte sted til at høre englene synge.

Marie Høeg

12

kaproning

9'

kajak

5\

Kun aktive medlemmer. der er fyldt 17 år og er a'Jour med

o - løb

5'

badminton

5%

kontingentbetalingen, og ~om har været aktiv medlem af klubben
i mindst 4 måneder. har stemmeret.

jazzballet

3\

ved fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. dog

langtursroning

a

således at ingen kan møde med mere end en fuldmagt.
red

sculler

1\

svømning

1\

Stemme på generalforsamlingen kan afgives personlig eller

5

•

l)
::;o-=.1:~:1.':'else

~

=e!'"'!=:J.~.

:)
~::!.C:-.

sidst:

'.~in -te!:"~r::Ir.aGti1:: ::z...""..::.e

p e:: ::. sa~~ ~e:! et ~ u::c.s=scce til ~:,:",,;.~~~ . . .:J.i~c~e=
::3:-:' vil :--::2.:.: . :,.::e C2.. 70, - i tir.,e!1 Ob ~a.-__.e vil evt.
sætte opslac op om i~te=esserede pt ~~L til ~e~~e 2-~ø~~ln~.

ove=

~=: 'tidelove!":..

!~chael

oplyse:- de:: e:: God

~ilca-'lG

a! !!ye ::Jedle::ne:-.

Det er lidt ærgeligt,at den officielle rosæson er er slut,

~t ~edle~

har henvendt siG o~ køb af sculle:- - det besluttes at sælce
~or en pris a! ca. 5.000,- so~ skal overfø=es til 3~efonden.

~r.

det er vi ihvertfald et par stykker,der har snakket lidt om .

:,:a=ia.n:1e ha:: kontal:tet Steen: vedr. værelse pL 2. sal.
~·:ac.s opl:tse:r-,

Efter at vi havde siddet lidt og mukket over tingenestilstand,

at re:-:.~rir".;sfi,r;-:laet vil o=c.ne ~:øl:l:e:ie~ for + 100.-

ml. 0;:.

bfev det foreslået at,vi istedet kunne prøve at få den så be-

:~ds

oplyse:- ved::. telefoner p~ 2. sal. De 2 nUV2=ende telefonapp. skal
erstattes af 2 svartelefoner, s~edes der iyJ(.e k~ =~~ues fra telefonerne.
':'elefonsvare= kan 5~t. på P:-ede=iks "C!relse.

rømte søndsgsroning stablet på benene.
Nu er det sådan at der skal et vist antal menesker til for at
få en båd til at flytte sig derudaf, så derfor håber vi at der

3)
La.'l;;b~sstyr:na..~dC'et

4)
y.vil: Hatchl

S::

?østfest d.

l,~chael

er flere end bare" os " der kunne tænke sig ,at støtte op om

tilkendes !'.artin Klint Frede::oiksen.
vil konta.!de

Or.l

~idsp·,.:".'ll:tet Ob

sø=6:"8 for at stille 3 hold.

ideen med søndags/vinterroning.
Vi havde tænkt os at starte,hver søndag kl 11 00 , med madpakken

29.9

l'lads vil , sørce fo:: koordina.tion 0& !,onta.:..t ~il festudvalget. Ha.ds vil er.dvidere sør,;;e fo= indbydelse af OL-roerne til festen.

6)
La.n;;tur s fil!!1 :

og det varme tøj. ' Hen for ilke at slide vores egne kyststræknin~er

hekt op,

ha~~vi

snakket lidt om at få nogle aftaler

istand med nogle af de andre klubber, der ligger inærheden af

!le= er ikke stemning til bevillin!; af 12..~gt=sfil.':l (1'.aria.'1I1e~) ::Jed 465,-

stor byen, f.eks. har vi snakket lIdt med Greve om at låne både,

7)

25.6. møde med strukturudval&et :ned henblil: på diskussion af deres oplæg.

hvilket de varIer helt indforstået med så længe der bare er de

8)
r~ssekredit

reglementerede styrmænd i bådene, hvilket bringer os hen på et

9)

problem, nemlig at for at kunne ro fra andre klubber kræver det

ar

er i!1C. ~ontr~,t opsagt pr. 1.7.84. Forlæneelse vedtage for l
:ned det samme beløb, 75.000,-

Pr-udvalg
Frede::ik vil invite::e der.: til næste besty::-elses:nøde :ned
har uddelt pr-folder.

he~blik :!y

opga"le::o.

~dvalset

lo)
Sladet
Hads vil tale :ned reda.1{tionen ved::. distribution, a.~tal ud,;ivelser pr. år

at dererangtursstyrm~nd med hver søndag, så nu håber vi at disse
også syntes det er en god ide.
Skulie det blIve til noget,dette søndags pjat,vil der blive opslag

r.I.V.

med tilmelding på tavlen ved køkkenet.
60røvrigt har vi også sludret lidt om muligheden for at starte

i2)
Reynslcab/budget I
}løde vedr. bud(;'etudkast d. 26.8.84.

IO

fra Karlebo, Helsingør, Køge Og Roskilde
Skulle nogen være interesseret'så sig lige til, til Bo el. Uolmar

7
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Det kan Ira yderst pålidelige kiider oplyses at
-det er begyndt at mørkne lidt tidligere

1>000
1,-21) CXXJ
:

60

(XX)

-det er begyndt at blæse lidt mere
-det er begyndt at regne lidt mere

(20

a::o

-det er begyndt at blive lidt køligere.

~\I.(Q\~c.€Q..

~

COO

Sammenholdes alle de ovenstående oplysninger, vil det formodentlig

~\..I,I;'nOtV
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~

~

0::0
Ib' Sbo

~I~
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~UrR1~s..A~v...t.~
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~ ~ ~t.1V

begynde at dæmre for de fleste af de ærede medlemmer af klubben, men
skulle der mod forventning være nogen, som ikke umiddelbart har fanget , hvad det betyder, kan vi fra redaktionens side offentlig
gøre at det betyder rosæsonen er ved at lakke mod enden, hvilket
også betyder, at det er tid for_~!~~~~9~~~~~~!~~~~!
Vintergymnastikken vil l år ikke blive ledet af Asbjørn, men derimod af en ung dame, som kalder sig Nynne.

!!!UD

Gymnastikken vil foregå på følgende tidspunkter
Tirsdag

kl

17

kl

18

- 19
- lo
- 18
- 19

kl

19

-

klo 18
klo 19

Torsdag
~UaQ.AnDt..>

\.(~~~~
~\"O

eJ>'a

kaproere
motionister
old boys
kaproere

lo motionister

Skulle der være nogle motionsfanatlkkerp. I klubben, der Ikke mener

"t't..-~

de rår be.æget deres iade legemer nok ved at komme til gymnastikken
~A"tlOt-J

~~
~~SSL(Ar
~Q<6t.UaT

og spille badmlnton om lørdagen og deltage I ron~ngen om søndagen,
så er der også tænkt på det.
Disse mærkværdige individer kan nemlig bare bevæge sig ud til
[mdrupbadet, hver Fredag aften fra kl 19-21 . hvor de så kan snuppe

~
D~

\.laJnlvaSvr

OV~t;)

\ALT

et par baner

cr~wl

eller hvad der nu passer bedst. Han skal biot

huske at medbringe medlemsbevis( sl~ste kontingentindbetaling).

På spørgsmålet om hvad medlemmerne (vi) syntes om klubhuset
svarede:
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

godt

26%

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i:

dårligt

35%

Danske Studenters Roklub fredag den 9 c!ovember klo
klokken 1930 i DSRs klubhus Strandvænget

;[0.00

55. 2100 København

ø.

ved ikke
3%
på spørgsmålet om klublivet var svarene:

Dagsorden i henhold til Lov for Danske Studenters Roklub.
DAGSORDEN:

godt

26%

dårligt

22%

ved ikke
13\
på spørgsmålet om der var aktiviteter nok var svarene:

Valg af dirigent og sekretær.
l. Aflæggelse af beretning.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fastsættelse
af kontingent for det kommende år.

3. Valg af formand.

nok

76\

ikke nok

22\

10%
ved ikke
Om aktiviteterne fungerer godt nok:

4. Valg af kasserer.

ja

42\

6. Valg af materialeforvalter.

nej

16\

7. Valg af instruktionsrochef.
8. Valg af motions-og langtursrochef.

ved ikke

21\

5. Valg af sekretær.

9. Valg af kaproningRchef.

Som vi forestillede os i gruppen var der mange der ville
ofre noget tid pA klubben (Jeg er ikke den eneste idiot)

10. Valg af nusforvalter.

timer pr uge.

\

l - 2

21

4

19

ll. Valg af 2 revisorer.
12. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.

2. -

Det indstilles at den her foreslåede bestyrelse samlet repræ-

4 - 10

13

vil ikke

27

sentere DSR overfor D.F.f.R.

13. Særlige forslag.
14. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på at forslag til generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsam-

TAK TIL DEM DER VIL ARBEJDE SAMMEN MED OS.
På spørgsmålet om kontigentet skal ændres, lA beløbsstØrrelserne på følgende:

lingen og skal i de sidste 6 dage før generalforsamlingen være

50 - 70 kr.

36\

fremlagt på klubbens kontor. yderligere skal forslag skrifligt

70 -

80 kr.

19\

80 -

100 kr.

23\

meddeles hver enkelt stemmeberettiget medlem senest tre dage
før generalforsamlingen.

TAK TIL ALLE DER HAR DELTAGET I DENNE LILLE RUNDSPØRGE OG TAK TIL DEM
DER HAR UDFYLDT SKEMAERNE.
Skulle der på baggrund af ovenstående være nogle flere der vil deltage aktivt for en bedre klub er de meget velkomne til at henvende sig til initivqruppen.
4

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget 55 2100 KBH 2
Postg iro 5 00 ) 4 66
Tlf.: Kontor og køkken 0 1-296326

HVEM ER EGENT

Medlemmer: 01-29 63 50

LIG NYNNE

BESTYRELSEN:
Pormand:

Mads Henning Pedersen
NORASVEJ
2960 Charlottenlund 01-639163
Kasserer: Palle Rørsgaard Ph1stersvej Il
2900 Hellerup 01-627739
Kontingentkasserer: Steen Plin i ussen
Lisbeth Antonius

2100 KEH
MaterialJ,forTalter:
Kaproningschef:

Hallinsgade 17

ø

0],-)8)611
Gl. Kalkbr ænde rivej 26

2100 KBR

Sekretær:

21

ø

01-424147
Martin Lyager

2860 Søborg
Hanne Petersen

All~

Grønnemose

48

01-563699
Da ns t rupv e j

5

2100 KBH ø 01 -184478
Instrukt1onsl'ochef: Micha~l Hansen Folkvarsvej 26
2000 F 01-10922)
Ulrik Bang StrandTænget 55
2100 KBH ø 01-296326
Motions- og langtursroehef: Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen

Husforvalter:

2100 KBH ø

01-200652

REDAKTIONEN:

Marie Christine Høeg (AnsTarshaTende)
Knabrostræde 93 • 1210 KBH K 01-124057
Annette Lunde Hansen
Chr.HT11eTej 6 2 • th • 2920 Charlottenlund

r,

Susanne Paulsen

SØ 80RG HOVEDGADE 33 1

2860 SØBORG

670 7 27

Henrik Ohlsen Rebekkavej 27
2900 Hellerup 01-610686
Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 • 2100 KBR N

HVEM SK AL

HVEM SAD EGENTLIG I

SLIBE FkDE AF

BESTYRE;I,SEN _
HVILKP,N BESTYRELSE

?

-,
l

'

b ) ',

v / JtIf,C

BJqGER vÆ~ ~E r

21 00

KH

(j ( l fS

JA ~~lN

7 U Sf Trl

Nr.8

November 1984

?2'Årgang af

med~em8bladet

ø

NÆSTE Nr, ER ET EKSTRANr. !!!

der blev ikke sunget ret meget, men der var stadigvæk
nogle der indtog nogle store og lange måltider v'ed
hvert stop. Vi nåede Lyngby station 19 timer senere,
godt trætte og ømme kl. 7 30 . Om aftenen var vi ude og
læsse bådene af og det var så den tur.

Hej

ORIENTERINGSSEKTIONEN:
Formand: Ronald Clausen

~

Frank

Engelsborgvej 44

2800 Lyngby 02-885886
Kasserer: Torben Møller Marstalsgade 8
Sekretær:
PR-arbejde:

2100 KER ø 01-268922
Johan Frydendal Bredesvinget 42
2830 Virum 02-858605
Sven Andreasen Dalstrøget 8
2860 Søborg 01-676857

for DSR

MED

VETERANE~~E

Leder

TI L BELGIEN

To rsd ag d 27 .9. Kl . 1 ~00 d r og en ~u s fuld af forholdsvis friske veteraner mod Gent i

•

Un d ertegnede har, gennem længere tid, haft den utvetydige
ære, f l ere gange,om ugen , at opho l de sig i klubben, enten

Belgien.

Vort før st e h01dt var fergen til Tyskla nu, hv or vi

~il roaftener eter senere til gymnastikken.

spis te l idt mad og nød en e n kelt ølo
r}. 2°0 var B.B. bus's vhuuffør,Kurt atter Klar til

Når man sådan jævnligt o pholder sig i k lub ben, far man hørt
lidt hist og pist, om så det ene og så det andet, uden at

at køre, men ll E, e

f~r

man egentlig får nogen reel viden om hvad der foregår.

'I i kørte fra borde, bleV det os

En af de ting, der har undr et mig mest, e r de mærkelige ryg-

bekendt at der mangl eee 3 Lyngby roere .. ' Kurt ventede
pænt på at de 3 herre nåede

fr ~m

talte noget om en elevator som

ti~

ik~e

ter, der omhandler noget folk kalder en "Ungdomsafdeling".

bussen, de forvirkede.

•

Nu gik det stærkt, med 60 til 7 0 km i timen drønede

ligesom de "voksne" har en lyst til at

me nte det Vdr mp.~et vieti~t at i n dta ge et stort målt:.d hvez' g ang Ti gjordp holl.4it. Grundet sædernes smar-

Det, der så kan undre, er, at der tilsyneladende er op til
flere "kloge hoveder", som går rundt og arbejder, formentlig
seriøst, på at få opbygget en sådan afdeling i DSR - nu!
Hvad jeg synes man kan spørge om i den sammenhæng, er føl-

bad.

gende:
Hvorfor foregår det tilsyneladende i det skjulte?
Hvem er de mennesker, der ønsker en ungd omsafdeling ?
Hvorfor bruger disse vel menende me nn e sker ikke deres energi
på' at få den eksistere n de klub til at fungere ?

Vi klædte om 1 en f art og for ud til roetadion, hvor
en mass e andre roklubber var mød t o p. Det er ferete
gang jeg har været til rostævne, eå det var jo helt
fantastisk at ae al'e disse b~de. Nå! men vi fik rigg et b ~d en, sm idt de n i v andet og så ud at ro, eik ken

Ville det ikke være mere f ormå lstjenlig t at rette den "syn-

en turT vi nåede t:lbage ti l bådebroen. Vi svedte alle mege t ,så derfor var det dej1iet at komme ind i ro-

kende skude" op, inden vi laster mere ombord?
Dermed ikke sagt at en ungdomsafdeling er en dårlig ide i
DSR . Men umiddelbart ville det være mere logisk, hvis man

klubben og få et koldt bad.
Kl. 19°0 var vi alle inviteret til eup~ i en stor hal,

for eksempel sagde:
Vi sætter to år af til at få den eksisterende klub rettet op,

på billetten kunne vi få e T glas hvidvin og et varmt
måltid, Killing og kartoffelmos, eom smagte udemærket.

med faste retningslinier og strukturer for såvel roning, som

ja så høj at

materiel-vedligeholdelse, klubaktiviteter, bar, køkken, hus

et bord mei en masse glas og flasker væltede. Bernth
herre i sort smOking. Bjørn tilbød ham et glas øl,
men han ville ikke stoppe.

Nu gik turen til Gent by-

midte, hvor vi fik pandekager og kaffe og en hyggesludder om turen ti 1. Gent og om turen hjem. V1 slut-

motionsr oning

med.

Humøret blev endnu bedre, da vi opdagede at det ikke

og Ib øvede sig i dans, musikken blev leveret af en

ro

eller kaproning, og dyrke det klu b liv s om aut omatisk følger

te Pla c ering " n!r det næsten umul igt at sove, så da
00
vi endel i g kl 14
den 28.9. nåede Gent, med en meget træt Kurt og en m~sse trætte roere, var h~øret højt.

Stemningen ved Tores bord var meget høj,

jeg indrømme, at jeg har nogle ideer om, hvad en såkaldt
ungdomsafdeling - i DSR sammenhæng - er: unge under 18, der

vi ud a f autobahnen, med en mas se stop, hvor nogle

var :nUllgt at få e t

For nu at komme kvikke og vittige hoveder i forkøbet, skal

t

•

osv. osv.
Når man så har fået alt til at fungere, så kan man hægte en
ungdomsafdeling på.
Hvis man går den anden vej, og kører en ungdomsafdeling ind
nu, vil konsekvensen utvivlsomt være, at motionaafdelingen
går neden om og hjem ...

tede denne de~llge SOlrige og varme dag af med en 1111e øl og så hjem i seng. D.v.s . for nogles veakomme~de
hjem og dele s eng og dyne, bl.a. Ib og.jeg.
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DSR'S

Fremt~d

I septembernummere t af DS R-bladet blev vi præs enteret for

Da SU' s f orslag ved rør en de udle jning for udsæ t ter,
a td e r an tages e n pr ofessio nel h usfa r val t er, ø ns kedes
y derli ger p.

resultatet af strukturud va lgets arbejde. Resultatet bærer
præ g af, at strukturudvalget har taget udgangspunkt i, at
DSR' s økono mi e r meget dår lig. En g e nnemførelse af for-

b ~ r egn i n ge r

a f , hvor sto r en eventuel i nd -

tægt bli ver .
So m a l ternativ/supplement til for slaget bl~v andre
indtægtskild e r næv nt : a)forhøjel s e af kontingentet,

slage t vil ce mentere DSR, som en klub hvori der kun sker

ev t. ind føre lse af et " ungdo msk on tin gen t", hvor

noget tirsdag o g t o rsdag, og det er næppe måden der skal

f. eks. det nuvær e nde kontingen t bibeholdes til og
med det 25. år, og f o rhøje s h ereft er, b)udvidelse af

pustes liv i DSR på.

medlemsskaren. som middel hertil blev der f o r s lået

Vi mener ikk e , at strukturudvalgets f o rsl ag løser de

~~ ls en "ny" klu~aften, so m de to øvrige, men e vt.

"økonomiske p roblemer" .. Strukturudvalgets fo rs lag vil

uden ins tru k t i on, og dels va r der bred e nighe d om.

ikke medføre en forbedret økonomi , da den

~nt en sive

udlej-

at k økken e t bø r være åbent på klubafterlne. med mulighed f or at kø be ma d.

ning er ureal isti sk , og fo rsl age t ope rerer med meget omad5 . Det v i l føre for vi dt at r efe rere budg etud kastet ,
ko stnin gsk rævende ombygn in ge r.

i ste de t vil jeg o pfordre ti l at møde op på g eneral·

Øko nomien er ikke det c e ntra le problem i DS R, snarere at

for s am l inge n . th i her s ka l

budget~t ve dt ag es.

f å med lemmerne til at t ri ves og blive i klubben. En forudsætning herfor er, at de r skabes et hyggeligt miljø.
Idag er store dele af klubhuset i en elendig forfatning.
Det er ikke noget under, at nye medlemmer går andre steder

PRAKTISKE MEDDELELSER:

•

hen. Der må istandsættelses og rengøringsaktiviteter igang.
Det meste' af arbejdet kan medlemmerne selv gøre.
FrederlC har opsat en grøn tavle ved baren - og her noteres
Man opnår i kke at medlemmerne kommer og arbejder i klubben
~enn em

tvangsudskrivning, men gennem motivation og vejled-

ning, samt at der sk abes hyggelLge rammer om arbejdet,
f.eks. at kØkkenet åbnes. Gennemføres dette er der ikke

tid og sted for alle Bxtraordinære hændelser i DSR. På t rod s
af r edak ti o nens mas siv~ benarbejde hænd er det, at vi ikke
får opsnuset alt om hvad der skal fore gå ! (Skarp ironi ? )
Så når i

nu alligevel står der og hænger ved b ar e n , så glem

ikke at løfte blikket og betrag t e den grønne.
tvivl om , at vi får et velfungerende klubhus og et godt
I<lubliv.

Saunaen ombygges for t iden. På grund af vandproblemer træk-

DSR's fremtid og økonomi ska l ikke baseres p å udlejning,

ker rek o nstruktionen ud . Det vis er s i g, at herre rnes vandpjaske ri ganske har und erm i ner et unde r g r un d en. Nen vær ro-

som begrænser medlemmernes adgang til klubhuset, men på
~get

aktivitet og trivsel og dermed flere med lemmer.

lig - Stig Ry dberg og hans bemanding er i færd med at udbedre skaderne.
Angående:
GENER.~FORSAMLING

a

Martin Klindt

Birger

Peter Brun

Frederiksen

J ønsso n

Madsen

OG GYMNASTIK

- ~æs Jve nst ~ende medlemsmødereferat

5

Ef ter ar. rec:n, Kulden sætter

øvere snm D'lnm:lrk kan roSE sig af. Vi har nogle basale ir,teresser til-

.!..1ld.

fælle::; vi kan lide at dyrke idr&. Vi kan lide det: idræt- gør for os.
Nogle i vor'?s kl uh har oplevet hvad dpt vil si ge ilt blive forhindret i
Je'} nar altid syntes at efterår hetJ1>d : afsluc:-:ing Indeliv, plek:C.nsk lys i

1TY'CIs»tn~ng

til sorrrær, soL

V".J:ll'F.

dyrke dp.re" idræt. Set "ar pn grim oplevelse. Det må

at

DPt er vel et spørgs-

ikke gentage sig for

o~

selv eller nogle 3f

l.49~.999

kammerater. Det

,,.e l om tenrercurent hvor-dan rra.n opfatter årstiderne, Er pfterår og

er

"int.er lig ll'P.C! dvale lænestol og tykke bØger? Ja, ået er altså sta-

havcle det været rart hvis vi. kunne bringe problerre': op i et fOD.nTI hvis

iig , for mi~ i hvert fald. Og s~ er rier jo dialektiR i sag"-", for
s~1es

' eg

jo nok at livPt l

ns

R

lanat fra er

dv~le

~in

holrlning at idræt er f"r alle, og da Vl sto:! med det problem,

udga..,gsr-unkt er: Vi har fælle.c int.erpssE'r. Vi Icu'kc:mre tjl at føle

ng lænestol.

rreget: forst?else og solid...ritet for og med hinanden hvis vi havrle et

Og det er jo det d~r er så "id"nderli~ vpd vores klub; nemli') at

stJ;>d hvor vi hl 'mi nde hinannen om dl?t.

" år nen lyse tid slutter, går der en bunke t.ing igang. Afslutningen

StrClnd'længet 5S, 2100

?å

po;

de t ene betyder s tarten

oye 'Y.dl p.mTer

OQ

"et andet. Nye opleuel ~er, kon takt ræd

ø.

~o

Vi har

~

.jet hanrner jo ikke ku."l om

de illteresS<?r Sil!llTeffi med de her-

00-

ng<> andre. Og hVOr ville net vær p fint hvis vi hevdp et fOD.1IlI hvor "i

medlerrrrec ;ren ikke har set hele SOITITer"n. ret er SGU

kIlnn", fomulere vores sympati for de ner forhindres i at dyYke oerps

en fin tid.

iriræt fordi de F. eks. bPgår den i noglp.s øjne, fejl at de ~m aktive

I sknvende ~ t und er derprc. en m3.n'O!d ti l g"nn", ralforsa'1'~ingen, hvor

sa'!eksistems og "t den s arreks istens e r

næsten '1ele bestyre lsen træcl.er "f. Nye kand ida ter sk"l vælgp.s, og

')ver stnrt set help verdenen . på

idrEls'Jdø"ere rre:'f kamrerater over he l e ver denen , tror på "n fredelig

d p.r er to til næst.en hver

~s'::.

Jeg ved godt >OVetl' jeg ge=e ':il "e

m'in

pil hv ilken post, rren jeg kan ikke s i 'Je at f10Sen er upgn"t til den
pnst som rle sr.iller op t ,

~.

i Oag"ns Danrrark sm'.dt "f si t hnld som

~red?????

nve.'TI der ha'mer i hVl.lken stol; jeg håber at de !:lI:1..l'Jer

~t

pi'. gD.'I1d af oprustning

af den slags :æninger- bl iver!'Wl

>Oar Icnoklet for- af et

godt hjerte, så ~ig mig 'dog: Hvarl er ner så forelægt '.'ed 3t arbejde rorHvi" man ikke arbejder for fred, hV3d arbejder OOn så ror???

Krig er pn
~ ""allset

aruncI

~

vi vores

trus~el

mod os alle

opba.k."'in'].~n

og dem der Arb,ojder for fred, slcylder

hvnrdan s.1.:al "i blive enige om at formu'erp det

'Jet energ; på "t t"gne en klar profi l af k lu"be'l og dens formål. Det

når vi (næsten) aldri'] er ~a.mlet for at diskutere di" se tin~ ?

er Sl!rpelthpn et råd je'] vil give dpn nye bcst'z'Telse. O:j g/Jr det sam-

J&j begår ik.".e d"n fejl

.m

gang til,

tren med rredlemrerne. Hold !!Og l e fl er" rre:'fle.'llSlTØder. ,Teg må gribe i

e<ren

ba.rm(') og erkende at jeg

ikke~amlet

folk til nebrtt ofte nok.r

'lå, ræn vi har

n'~

og"å hcoft nok "t se til ?d Stran"'.V<ff'.get. M3n bruger

=

andre c;ilIlrEr1h<mge præ::liker J<"'g jo netop ~t idrætsudøvP!:"e såvpl el ite

rrangc titrer .;. klnbben hvis

som brede, har l<ra'.' på ~t foi:Tre deres idr& '-'"fri'! deres egne behov .

?d"se best.yrelspgarbejde. Man går oft" rrerl en fomemrel"e af ik.lce at

ordentl ig idrær ka.., kun fOnTe.s ved en konsta"t o'] konstruktiv kontrlkt

gjort ook "ed det. hu blive-:- der lirlt mere tid til At "",re lT'ed1 em.

''€ I

~do

vi I tr-"ne, "ære rre:'f.lem og '<å

p"SSE

få

l em akt i. ve, tr"'flere ocr ledere. Andres indblar0en er underordnet:,

-

f...,r det er ikke

trenL-1Cle~

-

>'~

.

at man til.fr-,:Js"tl.lle andres behrw.

Jeg synes ell"rs ~t bestyrelsen som den er ~u d. 10 . 10.84 består 3f
k0ITP"'tente folk der holde .... af n S R. Det har præcEt ar-bejdet- positivt,

på al le ::>laner ræner jeg at:: rrerl...le'1'SIWder er v igtige.Vi ':.ar i hvprt
fald

""'n det slcal !.kke være nogen he..-,rrel ig'oed ~t vi i nogle spørg:;zM l er fu-

flere g<,ncr i bestyrelse.'1 måt-t.e påt.age os arbejdp fordi vi iv-

nda,,-entalt:: ue...,ige. Trist nok En ære e ns

k" ha!: haft rredlemrcrne samlet og '-adet det b = give et btr.l på hvordan det problem ellpr d"t arbejde

"~ 0Ld~es

.,

N2r Jeg sl.dder her og tAa1ker over det, g~r dpt o~ for mia at jeg på
den måde stA r i veJpn for mig sel v. ,.

Hvnrd"n?

Jo, det ~kal jea

sl.<?e dig.: Som roere lIdgllr vi en nel af de ca , l. 500.= idrætsl:d-

J

6

tJm~oncr

bestyrelse h\I1l1e

st~

stærk'3re '.!<ladtil.

11m, emder alle O!T'StMlclighedder; tak for godt arbejde. Og"å til rredle-

rmeme. !-logle af jer karme r jeg :-undt ar; u::kker på næven, og til jer
~lle

: 'I'~ind tak for r~d ae; dån.

REF ERAT AF MEDLEMSM ØDE .
So m annon cer et

~

NY AFDELING I DAN 6KE

~ TUDEN TER ~

~ O KLU B

sidste nummer af klubblade t . blev der

afho ldt me d le msmøde d. 22/9 . Mødet blev indledt af formanden. der bød velkommen og skitserede aftens pr og ram:
l.

Da der igennem flere år bar været diskuteret, o m DciR

?,a kt lske meddelelser.
;! t rukturu dvalgets. (SU). forslag til ænd ring 'ir DSR's

delingen besluttet, at forsøge at stable en sådan på bene-

3:r uktur.

ne.

skulle heve en Junior Afd eling eller ej, har vi i kap-af-

/ . Snak ved bordene o m dette forslag.
4. Fælles debat o m forslaget.

Vi vil bverve de unGe

5 . J rientering om bestyrelsens budgetudkast f o r det nye
budget år.

rnenn e~ ker,

so m

ska~

være i alderen

fra 15 - 18 år, fra skoler, gymnasier, handelsskoler m.m ••
Det e r så menin gen , at de skal ha ve en alsidig rouddannelse

a d I . Vi nt erg ymna s ti kken starter tirsdag d.2 /10 .

o g med a l s i d ig mener vi øt de ska l

l ærer at ro motion, at ro

Træningstiderne bliver som røl ge r:

på lan gtur, at d e l ta g e i klubli vet, at ro kon kurrence r onin g,

Tirs dag : 18-1 9 ka proe re

kort s agt ,. d e ska l

lære r

ALT om ron i n g ens mange muli g h eder.

Sel ve udda nn els e n vil forme si g , som en pyramide hvor

19 - 20 1D0t ion j.st er

hve r enkelt selv be stemmer p å hvilket t rin i pyramide n han/hun

tor s dag: 17- 18 o l d b o ys

har tid/lyst til at delta g e på.

1 8 -1 9 kap r oere
19-2 0 1D0tionister
? r e dag d. 9 / 11 afh o ldes den årl i g e g 8neralf o rsamli ng
me d valg til be styrelse. Gr undet det sto re antal
best yrelses-lDedl e mmer. der ik ke øns ker genvalg. er
?eneralforsamlingen rykket frem i forhold til tradi-

Det primære er at alle de lt a g er i e n eller anden form
for trim/motions r o ning s å le des , at fo r stå , at ma n på de forskellige trin i pyramiden har nogle val gf rie trim/motiona
programmer, så vi de rve d bringer de un . e menneske r i

en bedre

fysiSk / psykisk form.

ti onen(M ich a el, " all e og Frederi k ønsker genvalg).
ad 2 . Her henvises t il SU' egne ud mærk e de beskrivelse i
s id ste nummer a f

bladet .

ad4. Fo r sa mlin g en SOlD he lhed var positivt indstillet til
f orslaget. h vi l k et

r o ~modentli g

er et lDanda t til SU

OID at arbejae vider e med fo r s lag et . speci elt lDed fon~en

.

Afdelingen vil ,for nemheds skyld, blive underlagt kap-

afde li ngen p.g.a.,at man her har den nødvendige træner / instr-

og dens økon o lDiske konsek vense r. thi her v ar de

uktør viden.
Men da sådant en afdeling kræver en stab af trænere / instruktører, vil der her blive brug for nogle. Så hvis du har
t id og lyst til, at deltage i afdelingen, så kontakt undertegnede og hør nærmere.

største uklarheder. Hvis f o nden oprettes vil indtægte r .
i

fo rm af lej e . bev ir ke en nedsættelse af de komlDu-

na le til s kud?

-"~lge

de nugældende regler for komlDu-

nale tilskud nedsættes tilskuddet med 30 % af lejeindt egt e n. "n

, ., :-. ensigterne med fonden er netoF

at o lDg å dette. således at klubben 0g

r

Klaus Fristrup

02 - 887758

nden bå de

har le je indtægterne og de ubesk årne kommunale tilskud,
men vil lDy nd ighederne godtage

dette krumspring?

Endvidere søgte f o rsamlingen sva r på. hvad kons ek vens erne er. hvis fonden får underskud, og hvem der i
~ iv~t

4

fald skal dække dette.

Vi fra redaktionen ønsker alle en god Mortens aften.

~~~f

•
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) ANS KE

SrU DE N TE ~ S

3t randvænget
?ostglro 5

CG

ROKL J ~

2100 KRR

~c

}4

~tævne't

var tilm e ldt 3000 de,taC:Are C1, a fra

Frankrig, HOl'and,

U~A.

Austra'len.

M e~ lemmer:

Stig og Asbjørn var de første S0m startede for Dansk

0 1-296368

Studenters Roklub 1 dobbeltecu"er
godt, med en placering midt i

BESTYRELSEN:
Mads Henning Pedersen
2960 Charlottenlund
Kasserer:

Palle Rørsgaard
2900 Hellerup

Kontlngentkasserer:

NORASVEJ

Ma te ria ~ f orTa lte r:

Instruk t ionsroehef:
Husforvalte r:

ikke

Grøn n emo se

48

fo r a t klæde om t i l

nu~er

nu1.

kl. 19 30 , herfr a drog vi i

0 1-184478
01-1092 2 3

i

byen~

d e ~e s

hotel

a ften ens st o r e fest pI Casino

mid t

2000 F

ø

All~

Danstrupvej 5

Hansen

2100 KBH

bedst e o g bl ev ik k e

01-56369 9

Micha~l

Ulrik Bang

v ar a er atter en ottar fra D.S.R. og de

Da de t h ele var o verståe t, d r o g al ' e mod

Ma r tin Lyage r

ø

mind ~t

g jo rde d e re s

01- 42 4 1 4 7

2100 KBH

to løb og for hRm gik det

var der en otter, med en gennemsnits-

udemærket for dobbelt fire for damer. 1.il sidst, men

Hallinsgade 17

Gl. Ka lkbrænderivej 26

Hanne Pet ersen

de k'orede Blg

Merete vandt i deres dobbeltscul'er. Det gik også

01-J~1611

28 6 0 Søborg
Kapronings c he f :

~å

~8

r.[tet. Mogens Haut

alder på 38 år, de gjorde det godt, men Hanne og

Phistersvej Il

Steen Pliniussen

ø

singlesculler i

ogsA fint.

01-627739

Lisbeth Antonius
21 0 0 KBH

deltog i

21

01- 639163

2100 KBH C
Sekretær:

~cart

hvert 4. minuL

66

Tlf.: Kontor og kllkken 01-296326

Formand:

ltlllien CJ g en

del andre lande. Der var 700 starter med An

Vi fr a D.S . R. mød t e s på Clementlnerallen
B8mlet f lok til fest.

Her hOldt de næsten 2000 mø r kklædte herrer mp.d emb l e-

Folkvarsvej 26

mer og nypudsede sko,

samt lige så mange men mere fan-

Strandnmget 55

tasifuldt klædte kvinder t i lbage,

01-296326

så at sluse dem gennem en smal dø r, h vo r de fik et

Motions- og langtursroehef:

i e n ha l v time.

Marianne Johansen

glas

Drejøgade 26 D Stuen

'ken var ganske g od. Vi kæmpede og skubbede i

2100 KEH

ø

med en l y se g røn vædeke :. hlmden. Ve l k omstdrik-

time for ot finde et bore,

01-200652

f or

en halv

Bern t h var cen første der

kastede sig over et langt bord hvor vi alle kom til
at sidde,
REDAKTIONEN:

Marie Christine Høeg (AnsTarshaTende)
Knabrostræde 9 3 •
1210 KBH K 01-124057
Annette :'unde Hansen
Chr.HT11evej 5 2 . th •
29 20 Charlottenlund

efterhånden som vi f ik k'..emt os ind. Da vi

havde fået sat OB, fandt v i u d af at der sku'le vi
ikke være, næ'vi s kul ' e hen i
at komme op på første sal.,

en anden lang kø,

for

hvor maden skUl'e serveres.

Der var en mægtig stor sal, med et band og en masse
mennesker. Ved siden af var der disko"der sad vi fra

Susanne Paulsen
SØB ORG HO VEDGADE 33 1

~ 8 6o SØBORG

'fe nrlk Ohlsen

Rebekkave,i 2 7

2900 Hellerup

01-610686

dans, derefter noget kød med kartoffelmos, så en dans
og så kaffe og kage. Og så b,ev der danset til den 'yse morgen.

Per Rolmar
Willemoesgade 56 4 •

67 c 7 2 7

D.S.R. o g fik serveret røget bækforrel, så tog vi en

2100 KBR N

Næste morgen mødte alle op med ,øde øjne og blå Klnder,
bussen blev pakket og på vej mod

Danm~rk

var vi 1gen.

Med Kurts rasende tempå kørte vi nu samme vej tilbage,
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Familiekonto i
Hande
n
Farvel
til betalings-besværet

Goddag.
Servtce

til Betalings-

Hvorfor have ulejlighed med at huske og besvær med at
sUl i kø, når Handelsbanken kan betale mange af Deres faste
udgifter, uden at det koster Dem en øre ekstra.
Kom ind og lad os fortælle Dem, hvilke af Deres faste
regninger der omfattes af Banker og Sparekassers
Betalings-Service, og hvor nemt det hele fungerer: De er
hele tiden orienteret om, hvad der sker, men De Øf fri for
selv at gøre det.
Tal Betalings-Service med Handelsbanken.

HANDELSBANKEN

altid med i billedet

.

ær.

,~

OL-arrange~entet

sluttede fbr roernes vedkommende onsdag d. B/8,

hvorefter nogle blev endnu en tid derovre, og andre tog hjem med
det ordinære fly.

Life is so

FORDI DE fØRST VILLE HVAD DE KUNNE,

. beauiifuJ J

KUNNF. DE 5 lOEN HVAD DF. VT !.LF..

I Kastrup var der stor festlig modtagelse med efterfølgende
reception, som Carlsberg havde arrangeret for roerne.

"Så er det nu" -- tordnede det gennem
fire åra træning og slid er gået forud for dette OL. Hver sæaon
har været planlagt med det mål, eller delmål,at få dannet den

~øjttalerne

i båden, hvorefter

otte fødder på nøjagtig samme tidspunkt spsrkede som vilde ned i
spændholtet, som gjaldt det det sidste og afgørende tag. Det var dog
ikke det sidste tag, men snarere det indledende tag til slutspurten.

atærkest mulige dobbeltfirer til VM.
Mange erfaringer gøres undervejs. Trænerne får kendskab til roerne
og deres reaktioner på træningsprogrammer og vi roere vanner os
gradvist til en træningsmængde (10-12 gange pr. uge), der bliver
en livsrytme, som efterhånden ' forekommer ganske naturlig I
Målsætningen står hele vejen igennem klar.
Drivkraften -, til at gennemføre denne for udenforstående måske
vanvittige træningsplan, er nok lya ten til bl.a. at prøve sig
selv af fysisk og psykisk i kombination med den stædiahed, der
skal til, for at opfylde de ambitioner, der udvikles undervejs.
Da vi alle er amatører, vil grundholdningen hele tiden være
præget af frivillighed, dog med en moralsk forpligtigelse overfor
holdkammeraterne.

som skulle bringe

OB

fra en 4. plads op til en medalje !!

Tiden, der var gået forud for dette øjeblik havde været præget af
mange strabadser, såsom holdets tilblivelse:
Den 20/5-84 var det · en realitet, at holdets sammensætning bestod
af Lotte Koefoed (Bagsværd Roklub), Hanne Eriksen, Bodil Rasmussen,
Birgitte Hanel, alle 3 fra D.S.R. samt COX Jette Sørensen (Odense
Roklub) .
Trænerne Bent Serup og Reiner Modest havde vinteren igennem gjort sig
mange tanker udfra målinger og beregninger om holdets sammensætning.
Denne fandt de da omsider også frem til,

D.D.K., Team panmark og ikke mindst roklubberne har støttet
økonomisk til gennemførelse af den aktivitetsplan, som Reiner
og Bent hvert år har lagt på bordet før sæsonens begyndelse.

troede de. Udvælgelses-

procedurer og det dermed psykiske pres i forening med manglende tro
på den netop dannede kombination blev dog for meget for en enkelt
roer,

Christ~pe

Thorsen, som skriftligt trak sig helt ud sf projek-

tet til trods for, at hun da sad på den "endelige" kombination.
Alt i sIt var det mange brikker, der skulle passes sammen til en
helhed, for at denne olympiske målsætning kunne realiseres.
Nogle brikker var bedre skåret til end andre; men med en positiv
holdni'n g kan det aes som en udfordring, at få selv den mest krogede brik .passet til, således at også den er det hele værd.

Tilbage stod tre roere og en styrmand! !I?
Med forstærkning udefra viste det sig, "at intet er så galt uden
at det er godt for noget andet", med andre ord, Lotte (B.R.) blev
af os roere budt velkommen ombord, og denne kombination viste sig
hurtigt at være den mest effektive sammensætning såvel fysisk som
psykisk til dags dato.

Birgitte

Dette nåede vi at konstatere dels til Københavns Regsttaen med en
banerekord, dels i Grunau (DDR) med hård konkurrence.
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Tankerne er mange og vedrl2Jrer ofte markante situationer.

Nogle angår løbsopbygningen
fra

øjebli~ke

i

'UnIversitetet lå med udsigt over Stillehsvet lige ned til atranden.
o
Det varme klima, ca. 35_dO C virkede kun behageligt, i~~t en frisk

det forestående race. Andre stammer

lRngere tid tilbage. 0jeblikssituationer, som, har

brise fra Stillehavet forhindrede et ubehageligt og trykkende vejr.

haft afgørende betydning for den øjeblikkelige situation.
Selve OL-byen var bygget op omkring Universitetet, med supplerende
teltarrsngementer og skurvogne. Den indeholdt i anledning af OL:

l

I eviPodcns

pe1tIId<bV

.. .;oblikk..
soen It liv .

telefoncentral, posthus, bank, vaskeri, pressecenter, butik og
informationscente~.

En stor biograf havde filmforevisning 3-4 gange

dagligt .
Computersyste~et

var uundværligt i hverdagen. Overalt stod opstil-

"Attention" :

let en EMS (Electronic Measaging System). Her kunne man bl.a. sende

Starteren havde sikret sig alle holdenes accept på, at de var

besked til den store OL-by 160 km fra os, eller man kunne få over-

klar.

sigt over dagens resultater. Med kendskab til en atlets batch-nummer

Jette havde givet sidste kommando for at rette. båden ind til den

var det tillige muligt at fremkalde den pågældendes data, hvad

præcise retning. Alle åre blade var sat i startstilling og kon-

angik idræt.

centrationen var på sit maximale: Flaget blev hævet, startkomman-

Dagens hårde træning eller skader, gamle som nye, blev repareret

doen lød og i nRste øjeblik Rndrede den nervepirrende stilhed sig

i maasageteltet eller beordret videre tillægeteltet.

til en acceleration, hvor hvert tag blev sparket og satset, som
var det kun det tag der gjaldt.
Den første acceleration var overstået og Jettes ordrer, som vi
var bekendt med skulle komme, ville få oe til at tænke ena ned ad
banen og reagere fuldstændig samtidig. Fra tidligere løb

~endte

vi resultatet af at satse på nøjagtig samme tag.
Med. denne fornemmelse i baghovedet, --

vidste vi, at vores maxi-

male prRstation ville give bonus, blot vi adlød vores styrmands
kommandoer. --- så nemt

----o

Vi havde ligget længe på en d. plads i et felt, hvor vesttyskerne
overraskende havde taget føringen suverænt foran Rumænien .
Enhver med kendskab til vesttyskerne ville dog vide, et
"manden med hammeren" ville være skånsel&løs overfor sådan en
løbsdisponering. Det var Han også og efter 700 m måtte de tage

Foran biografen dannede borde og stole samlingepunkt for afslapning over en læskedrik eller andet, som blev gratis tilbudt
overalt

OL-byen.

Det var muligt et indtage måltider præciS på det

tidspunk~hver

enkelt ønskede og der var et udvslg af mad, der gjorde det muligt
et leve præcis som man vsr vent til hjemmefra, hvis det var ønsket.
USA's populere beet- og jazz-grupper spillede på diskotek, hvor der
var fuld fart på hver aften !
Robanen på Lake Ca.itas lå 50 km

fr~

Santa Berbare, hvortil vi blev

transporteret i busser, som blev ekskorteret af politibiler.
Søen lå i et skønt naturområde og havde foruden konkurrencebanerne
2 alternative baner, således et det vsr muligt at trena på trods af
vinden , som hver dag tog kraftigt til om formi ddagen og gjorde træning umulig på konkurrencebanerne.

8

5

Hvide telte omkring søen udgjorde hviletelte, bådtelte og det megeL

tlef' skull" vi m.d .. Vesttyskland, Canada cg italien og Frankng .

vigtige spisested, hvor man kunne få sin sult og tørst ·stilnet 30
.
altsammen vederlagsfrit. P.gr.a. varmen foregik træning kl.. 1
og

En nation skulle aies fra, o g eftersom det kun var meaet amå

1030, hvorefter en bus atter transporterede os tilbage til UCSB.

overraskelser

Herefter vsr dsgen til vores egen disposition.

Endnu havde vi aldrig slået Vesttyskerne, men videooptagelser

tidsforskelle der skilte os, kunne der nemt komme ubehagelige
I

frs deres indledende løb viste os, at deres opnåede 3. plads
her ikke bar præg af overlegen resBourcebeholdning til ssnere
Inden l.

ko~kurrencedag

d. 30/1 deltog vi i indmarchen.

affyring

I

Med solen bagende og 30.000 tilskuere der klappede og råbte
begejstret

m~rcherede

vi stiligt ind på stadion Coliseum,

Herrerne var iført hvide bukser og rød/hvide skjorter. Vi piger
havde hvide kjoler med rødt bælte samt røde "Andersine-sko", der
voldte så mange kvaler, at vi valgte at tage dem af hurtigst
muligt, efter vi havde gået en runde på tartanbanen for til sidst
at opstille på den tildelte plads på grønsværen i midten under
selve åbningsceremonien.

For "at føle dem nærmere på tænderne" inden finalen besluttede

Kønstesten var en af de oplevelser man som pige var nødt til

lykkes --- og i så fald hvordan, ville en analyse udfra video-

frivilligt at deltage i. Denne var dog helt harmløs og fore-

optagelsen af løbet forhåbentlig give en fornemmelse af vores

gik på et laboratorium, hvor der blev foretaget nogle skrab fra

indbyrdes styrkeforhold til hjælp for løbsopbygningen i finalen.

vi at "give dem kniven" her i opsamlingsløbet. Hvis det ville

vores mundhuler.
Opsamlingsløbet gik som planlagt og vi slog dem med

Ingen pige blev konstateret at være "mand" ved dette OL l!!

l~

IRngde,

uden dette dog var ensbetydende med at styrkeprøven var i sandt

... and that

mlleatoksforhold.

makes yDu
feel fine!!

Løbsopbygningen til en finale er dels baseret pi kendskab til
konkurrenternes svage og stærke side og dels en maximsi udnyttelae af holdets egne ressouroer såvel fysisk som psykisk.
Kl. glO d. 4/8, amerikansk tid, ville startkommandoen tir
D4x+ lyde.

I damedobbeltfirer med styrmand var vi 1 nationer tilmeldt:

Koncentrationen de foregående 5 timer var en kombination af

Rum.nien, USA, Vesttyskland, frankrig, Canada, Italien og

individuel tankevirksomhed og fælles udveksling af velbefin-

Danmark.

dende, siledes at vi sIle 5 befandt os på det mest gunstige

Da Rumænien havde favoritposition til guldet, ville kampen

spændingsniveau.

om sølv og bronze stå mellem USA, Vesttyskland og os. Dog var
.)

Rumæniens position ikke så suveræn, at den vsr helt udenfor
vores rækkevidde.
Amerikanerne havde vi bl.a. mødt i indledende heat og hvad det
menneskelige øje ikke kunne se Niste målfotoet.

2~

cm eller

l/lOO sekund skilte amerikanerne og os i mål , hv i l ke t be t ød, a t
vi skulle gennem opsamlings l øb for a t kval ificere os til fin alen.

6
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Sidste udkald for at præsentere O.O.K. for denne nyssliun,en-

hatten af og hilse på ham . Medens de gjorde dette, gled de

bragte dobbeltfirer var Luzern Regattaen.

ned på en 3. plads. Je t tes kommando 150 m før mål, resulterede
f"lles koncentrat i on og vi lj e til at nå de t mål vi havde

Med en 4. plads ud af 15 deltagende både, var udtagelsen

i

til OL en realitet.

bes l uttet inde på land før løbet : En medalje af så høj ka r a t som

De sidste 3 uger før afrejsen ho ldt vi træningslejr på

Der gi k e t par minutter e fter vi havde pas seret målstregen

Bagsværd Sø. Allerede på det t e t i dspunkt havde vi om l agt

inden vi ble~ klsr over , at bronzemedaljen tilhørte os.

mulig.

vores døgnrytme nogle timer. Vi startede dagen kl. 500 med
første træning . Af t e n træn ingen fandt st ed kl . 17 , og dagen
sl utte de ved ' 21 -t i den .

Jeg .r allergisk
overfor morg.ner

De t var en overvældende f ornemmelse at se Dannebrog gå til
t ops sammen med det amerikanake og rumænske flag, medens

Denne tidlige træning skyldtes dels, at jeg skulle møde på
arbejde kl. 8

00
,

Rumæniena nat ionalhymne blev apillet og vi stod med en Olympisk

men også a t vi måtte prøve at v.nne os ti l

maximalpræstationer relativt tidliÆt på dagen, idet alle konkur-

medalje om halsen og kønne blomster i h.nderne: Jublende glade.

rencer ved OL startede kl . 8°0 og sluttede ca . 2~ time senere .

Stor jubel med te os på bådebroen. Jeg blev dog den heldige udtrukne representant fra vores båd, som måtte til dopingkontrol,

Den 21/7-84 kl. 12

45

afgik flyveren for OL-holdet , oÆ kl. '14

45

lokal tid stod vi trætte i Los Angeles' lufthavn omgivet af
masser af venlige mennesker , der stod parat til at hjælpe os gennem

hvor de krævede 100 ml urin samt udfy ldning af diverse blanketter.
Denne kontrol ,gjaldt guld, sølv og bronzevindere samt tilfældige
'udpluk blandt de øvrige finaledeltagere. som umiddelbart efter

det papirarbejde, der skulle give oa adgang til de olympiske byer.

finalen ville blive fulgt til lægeteltet.

Alle deltagere' ved OL blev her i lufthavnen udstyret med e t identi-

Et par øl leste vandladningsproblemet og jeg slap

t etskort med foto, magnetkode, funktion ved OL samt

hvorefter champagnepropperne sprang ved bådteltet .

batch~ummer.

hurtig~

fri,

Vi roere fik således vores roer-logo påtrYkt, hvilke t .gav os direkte
adgang til de Olympiske byer samt robanen og hvad dertil hørte.

Efter festivitas lørdag oÆ søndag rejste vi ind til den store

Faktisk viste det sia, at man ikke var rigtig "påkledt" uden dette

OL-by og blev lnkvarteret på use . Denne OL-by bar tydelig præg

kort, idet v i passerede adskilliÆe kontrolanordninger inde i den

af forurening, og stillestående luft. Herinde boede til sammen-

Olympiske by som krævede, at man havde kortet på aig for at kunne

l igning: 7000 atleter , hvor vi kun var 1600 roera ialt i Santa

passere.

Barbara.Indkvarterinaen på dette universitet var trang, i det

Alle r oere Inc l . kano/kajak boede

Vi sku l le t i lbringe 3 dage herinde. De t var muligt ved fore-

6-10 idrætsudøvere boede sammen i lej l iÆheder med rinae plads.
i

Santa

Barbara på universitete t

b i ~letter

UeSB, 160 km nord f or Los Ange l es.

visning af identite t skortet gra t i s a t få udleveret

Studenterne havde f or l adt unive r si t etet og r yddet værel s erne,

dagens mange konkurr encer og her havde de aktive f ået de bedst

således at vi kunne f l y t te ind . Vi boe de 2 på hver t værelse og

t ænkelige t i l akuerpl adser

li g~

t il

ved oplabssiden.

havde rigelig plads.
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænge t 55 2100 KBH e
Postgiro 5 00 )4 66
Tlf . : Kontor og køk ke n 01 - 29632 6

Me dlemmer : 01 - 2963 80

BESTYRELSE1f:
Formand: Mads Henn i ng Pedersen
NO RASVEJ 21
2960 Charlottenl und 01-639163
Kasse r e r : Pal le Rørsgaard Ph is t e r s Tej Il
2900 Hell erup 01 -627739
Kontingentkassere r: St een Pliniueeen Ha l linegade 17
2100 KBH ø 0~-J~1611
Sekretær: Lisbeth Antonius Gl. Kalkbrænderivej 26
2100 KBH ø 01-424147
Materis4forTa1ter: Martin Lyager Grønnemose Alle 48
2860 Søborg 01-563699
Kaproningsehef : Hanne Petersen
Danstrup ve j 5
2100 KBH ø 01-184478
Instrukt1onsrochef: MIcha~l Hansen FolKva rsvej 26
2000 F 01-109223
Husforvalter: Ulrik Bang StrandTænget 55
2100 KEH ø 01-296326
Motlons- og langturaroe hef : Marianne Johansen
Drejøgade 26 D Stuen 2100 KBH ø
01-200652
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VIBEKE

~ELFS

JlN SEN

BORGERVÆNGET 78 SJ TH
2100 KH ø

52 . Årgang af medlems blaaet Lor iJSIt
og po lyteKnI SK r o klu o

ÆREDSME..D~EM
NYT OM NIVAHUSET
I et brev af d. 26 nov. -84 har Karlebo kommune de n venlighed at
medåele os følgende:
- at Kommunen har overtaget huset og det areal, hvorpå det befinder sig.
- at huset ligger ivejen fo~ den videre udbyg
ning af Nivå lystbådehavn
- at hytten virker tiltrækkende på tyve og hærvæ~ksfolk, hvilket har betydet at kommunen
flere gange har reetableret hytten.
- at hytten er i en sådan ~inge stand, at den
er lige ved at brase sammen
- at vi skal tømn:e f. y tten.inden Suger.
- at de vil riVE den red.

T breve af d. 29nov-84 og 9 dee -84 ha~ ro~manden den venlighed at
meddele følgende til Ka~lebo kommune :
-at det er for kort f~ist til at ~ydde hytten.
-at han ikke ved af at de~ har væ~et kommunale håndværkere til
at reetablere vores hytte efter indbrud
-at hytten ganske rIgtig er lidt forfalden.
-at han meget gerne vil holdes orienteret og gerne medinddra get
: beslutningerne o~ den l o kalplan der ve dgå, hytt e n og a r eale t .
-a t kommunen ikke rIgtig ved hvor meget vi egentlig bruger
hyttec.
-at hytten faktisk er blevet forsynet med faste skodder.
-at Dansk Forening for Rosport ikke er blevet truet mea ne d rl 'lning af deres hytte, og det derfor virker som om man blot ønsker
vo~es hytte fjernet, da den misklæder området.
- at vi er villige til at ordne huset, således at det bliver
pænt og nydeligt, samt at vi kan bruge det lndtil lokalplan ')
iværksættes.

REFERAT M' MEDLEMS1-I1lDE TORSDAG D. 6. -12 • -84

Leder:

Claus Fristzup - lederen af "tngdansafdelingen"- indledte med at rede.g øre for sine tanker rrtlt ungdcrnsrming . Se Claus' oplæg andet sted i bladet.
på baggrund af dette oplæg handlede den efterfØlgende dislcussicn prirrært
an flg. esmer:
- Er klubben, vi, overl1ovedet interesserede i at få en ung<lansafdeling
- 'Har vi menneskelige samt (Ziconcmiske r essourcer til at gennanføre et sådant projekt
- Hvor llBIIge \D1gdansroere skal vi evt. have
- Hvordan skal instrukticnen af såvel unge san ældre roere
koordineres •

ca der

umiddelbart ikke var mange san var im::xi en ungdansafdeling, fik
diskussicnerne hurtigt en drejning hen til, hvordan ideerne skull e gennemføres - hvor mange ungdcrnsroere vi ~ede o. l ign.

Erxia'l på det hele blev at Claus Fristrup og Michael Hansen stikker hovederne sarnæn, og udarbejder et oplæg til bestyrelsen.

- ~~!!~~~ !~ !~~ _!!_~~~_~ Z !_~~!~l~~!! ~ _ ~

/HH
Frede~ic Bort - husforvalter

Unde rtegne de flyt te de t il Danmark i septemtie r -79, men er stadi g
fran sk s tatsb orger .
Bl ev i f eb ruear -8 1 ved en tilfældighed medlem af klubben, ~vor j e g
hurtigt b l ev f a nget af klub l ivet og s e lvfølgelig af roningen.
In denfor r on inge n har jeg prøvet lidt af hvert - motion/langtur/sculler
og ik ke mi nds t l a ngdistan c ekapro n ing, desuden har jeg forsøgt mi g
li d t med ka jak .
Gen nem de år j e g har været medlem,har jeg stået for adskellige arrangementer så s om - sØndagsroning , spec, roarr. og diverse fester.
Ba gg ru nde n for det te er, at jeg er meget interesser;t i klubben og
der me d også i ~ lubliv et. ,Det er vigtigt at tin g eeef6?gl!!!e , men
de t er endnu v1gt 1gere at få f ol k me d i det arbejde«e
r at f å en så
I
stor klub,tillat kø re i det dag l ige.
Forøvr igt er husfarvalt ere ns job f ri v i l l igt, - og da j e g har et fu ll time job , kan det godt n oge n gan g e tage l id t tid ,in den tingene ko mme r
iorden. BIa. derfor er enhver hjælpe md e hånd velset
Jeg blev forresten opf ordre t til at træde ind i bestyrelsen, som
husfor~alter, da Ulrik Bang frafl yttede.

Der har været afholdt generalforsamling. Vi har faet en
ny bestyrelse og her fra den gamle redaktions side, skal
der ikke mangle et VELKOMMEN. Det var godt at bestyrelsens
enkelt e medlemmer blev valgt med sa stor majoritet og debatt e n tyded e p~, at de vil være på deres po ster . Siden
har der været holdt ad skillige mø der, der skal ske noge t!
Redaktionen vil benytte le jlig heden til a t forklare sine
in t ens i oner med bl ade t . Det er v ores g rundligge nde synspunkt, at bladet skal fungere som et fri t organ f or og i
klubben . Det skal fø rst og fremmest oply s e om hvad de r
for egår. De r efte r s kal det d i skutere om det te svarer ti l
medlemmernes øn sker . Og medle mmernes øn sker kan helt ko nkr et læses af hvilk e akt i vi t e ter de de ltager i, deres
valg a f be s t yr else og naturligvis af de ytringer, der
f re mkommer på medlemsmøder og i bladet .
Fo r at kunn e op fy l de s id stnævn t e formål , er de t kl art, at
bl adet må stå fr it i f orh old til be styrel s en. Selvfø lge lig vil vi trykke bes tyrelsens indlæg, som vi t rykker
alle indlæg. Men for at kunne fungere s om en kvalifi c er e t
modsp i l ler, fo r at kunne fastholde bestyrelse og medlemmer på de r es løfter, må bladet stå fri t i forh old til,
bestyre lsen og alene under ansvar overfor medlemsskaren.
Redaktionens første opgave var at skaffe bladet et i n dhold . Det er efterhånden lykkedes, men d e t er sket på bekostning af den mere formelle kvali t et. Bladets udstyr er
ringere end før. Dette skyldes overgangen til et billigere
trykkeri og der er på nuværende tidspunkt intet der tyder
pi, at vi får råd til et andet. De n ringe læselighed har
dog en anden årsag: også kl ubbens skrivemaskinpark er
nedslidt . Desuden har vores serviceni veau været for lavt.
Vi har f or eksempel forsømt at oplyse det næste nummers
deadline, omend vi, som annoncere t i april, har bestræbt
os på a t overholde den tiende i hve r måned.
Vi vil gerne gøre de t bedre og v i har taget skri d t, men
for o s, som for andr e hvis resour ce r også kunn e bruges
på andre felter, der k ommer først rig tig fart over feltet, når publikum give r dere s besyv med,

frederic.

3

at hverve unge roere (skoleroningsordningen, Bom vi mig bekendt
Under drøftelsen af formandens beretning blev der bedt om yderlige-

altid har misundt de andre københavnerklubber)
-

~rfaring8mæ88igt

er roere hvervet som juniorer mere stabile

medlemmer end roere hvervet i

for bestyrelsen. Formanden svarede, at han ikke mente, det tjente

en senere alder (de får et

noget formAL på dette tidspunkt at gå i enkeltheder hermed. Der

tættere forhold til klubben)
-

jo tidligere folk lærer at ro desto lettere er det og desto
bedre bliver resultatet (teoretisk burde man starte i 11-12

- vi har tidligere (først i 70eme) med held kørt en lignende
neGativ

nor, ~ n

blev efterlyst en diskussion af 1) strukturudvalgets arbejde, 2)
planerne om en ungdomsafdeling samt 3) kaproningsudvalgets arbejde.
Der rettedes kritik mod den manglende styring af kaproningsafdelin-

Ars alderen, men det er for besv~rligt)
ordning, uden at dette havde

re uddybning af, hvilken uenighed det var, der havde været inden

p&

indflyd~lse

klublivet.

gen, der gav sig udtryk i, at elitekaproningen - herunder elitekaproningens budget - var forvaltet uden for kaproningschefens regi.
Kaproningschefen gaven redegørelse for de forhold, der lå til
grund for nedlæggelsen af sin post i september måned.

b.

Jeg har anbefalet, at man - i alt fald

rorelobi~

- kører på

de nævnte særlige tidspunkter, fordi der helt &benlyst ikke
til flere pi de ordinære motionshold tirsda(\"

o~

hvorimod der er god plads på øvriGe lider, hvor

~r

pladS

Formandens beretning blev herefter godkendt.

torsdne- 1700-2000,
k'~n

kanronrnc træner.

2.

Forelæqgelse af regnskab til godkendelse,
fastlæggelse af kontingent for det følgende år

c.

Dc t

har iøvrigt ikke v ,eret min. hensi(1;t a t

nem bag rYG{;an pr.\. nogen.

stille

mi~,

Jer; har blot

ikke haf't

luske no P.: " t
fantasi

t

j

l

i{?:cnat:

rore-

at nogen kunne :fil ondt ar dette - synes ,leg - ",,,,,clvanlig

Kasseren gennemgik i hovedtræk det foreliggende regnskab. Han fremhævede kontingentkassererens indsats med at inddrive restancer. Der
rettedes enkelte spørgsmål til kassereren, ligesom der blev efter-

entydigt positive initiativ.

lyst et regnskab over det belØb, klubben havde modtaget fra Ree's
Legat. Gudmund Schack oplyste på Ree's Legats vegne, at den store
KA PTAJNEN

gave, der i årets lØb var givet klubben, for en stor dels vedkommende hang sammen med de store udgifter, der havde været til istandsættelse af klubhusets øverste tage. Vedrørende båd fonden oplyste kassereren, at det var penge, der var sat til side til køb af nye mo-

Information fra Claus FristruD om den nye juniorafdeling.

.- ,.,

.-

tionsbåde.
Regnskabet blev herefter godkendt.

r

G

Kassereren foreslog, at kontingentet for det kommende år forhøjedes
med fem kroner om måneden, således at årskontingentet blev sat op

Det er :J3R' s junior afdelin,g~ '-liil.3.",tnlne;, at hve~ve
juniormedlemmer, i alderen 13 - 18 år, 05 gennem en al-

fra 840 kr. til 900 kr. Da ingen protesterede herimod, konstaterede
dirigenten, at kontingentet for aktive medlemmer herefter udgjorde
kr.

sidig rouddannelse, give elen enkelte roer ruulighecl for,

900, mens kontingentet for'passive medlemmer udgjorde 180 kr.

- eller 20% af de aktives kontingent.

Helvat v&lge hvilke(n) g ren a~ roninge~ og p~ hvil~et
trin i uddarL'1elses pyra:rlic!en, han/hun vil c!eltage
Det primære i

afdelinge~

ps.

er, at alle delta6er i en

eller anden for[;l for tri ,n/'ll0tior./konk<.!rrenctl r8~ing.

20

3.

Valg af formand

Dirigenten oplyste, at der var kommet tre forslag:

KAPRONINGSUDVALGET

7.

Valg af kaproningschef

Den 22/11 holdt kaproningsafdelingen vinterens første

Dirigenten meddelte, at der var 1ndkomme" to forslag:

møde. Mogens, den ny kap'chef, havde indkaldt og på
Torben Knudsen (Gustau)

dagsordenen stod først og fremmest valg af kaproningsudvalg.
Udvalgets opgaver blev først defineret:
- Lægger budget for afdelingen

Mogens Haut.
Ligeledes her havde de to kandidater lejlighed til at gøre rede for
deres syn på kaproningen. Der blev fra flere sider stillet spørgs-

- Ansætter træner og bestemmer hvem han/hun skal træne

mål, ligesom det blev fremhævet, at det måske ikke var heldigt, at

- Sætter bådhold

en aktiv elitekaproe i var kaproningschef. Under dette punkt blev

Roerne valgte som deres representanter:

ligeledes drøftet muligheden for - og det ønskværdige i - at fremme

Henrik Bang, der også får sæde i bestyrelsen

tilgangen af unge til kaproningsafdelingen.

Lars Nielsen
Reiner foreslog kaproningsmøder en gang om måneden i

Efter skriftlig afstemning blev Mogens Haut valgt med 73 stemmer,

vintersæsonen og 2 uger inden hver kaproning om somme-

mens Torben Knudsen fik 41.

ren.
Roerne ønskede et skema for de ugentlige vintertræningsaktiviteter, så vægtrum og robassin kunne udnyttes bedre.
Klaus og Reiner lovede at lave noget der kunne bruges.
Mogens, Reiner og Erik vil gennemgå bådparken og finde
ud af hvad, der skal sættes bådebygger på. I øvrigt
satses der på at bådene bliver klargjorte af dem, der
skal ro i dem.
rico

8.

Valg af instruktionsrochef

Eneste kandidat til posten var Michael Hansen, der af dirigenten
blev konstateret valgt.
9.

Valg af motions- og lanqtursrochef

Eneste kandidat til posten var Steen Jørgensen, der af dirigenten
blev konstateret valgt.
10. Valg af husfarvalter

Eneste kandidat til posten var Frederic Bort, der af dirigenten
blev konstateret valgt.
11. Valg af to revisorer

NOGLE FORMALIA:
Carl-Helge Juul Petersen og Finn Gamel Christensen blev genvalgt.

SKRIV

så det er redaktionen i hænde den lO'ende i måneden
på maskine - en med nyt farvebånd
med li linieafstsand
højst 60 bogstaver per linie

SKRIV

helst på en lo pitch/" maskine og med skrifttypen

SKRIV

courier
så meget, at vi kan udsende et blad hver måned!!

SKRIV
SKRIV
SKRIV

l~

12. Valg af repræsentanter til DFfR

Den nyvalgte bestyrelse.

7

Hvad strukturudvalgets ar be jde skal bruges til, er op til dem, vi
i afte n vælger til at le de kl ubben. Me n jeg kan sige til både bestyrelse og u d va lg, at min erfar ing er, at de be slutninge r, vi har

vi bringer et billede fra en
afholdt genera..tforsamling

haft mes t glæde a f, er d em , der e r t r u ff et sammen med medl e mmerne.
Til d enne generalforsamling træder størsteparten af b est yrelsen
t ilbage. Vi har allesammen andre ting , som kræver vores t id. Vi
har vel også fØlt, at med de store meningsforskel l e, der er imel lem
os, er arbejdet f or tidkrævende. Det har også b l okeret fo r , om man
h ar kunne t

reali sere noget a f de t , man vi l le præge klubben med; dog

fØler jeg ikke selv, at jeg har rendt pa nden mod en mur, nå r jeg
har tage t

ini tiat ivet.

Jeg ha r i mi n form andstid fo rsø gt at slå lidt på tromme for, at vi
skulle have så b redt et idrætsbillede som muli gt . Det gælder ikke
blot elitebredde-spørgsmålet, men også noget med, at man kan finde
glæde ved at bruge sin krop i andre sammenhænge end ro n ing. Det har
medført, at vi har haft undervisning i moderne ballet, og vi har
deltaget i karnevallet i KØbenhavn, ligesom vi også har deltaget i
en fredsstafet sammen med idrætsklubber fra hele København. Alle,
der har deltaget, har haft stort udbytte af disse ting. Når vi i
det sidste år ikke har haft disse aktiviteter med i klubregi, skyldes det, at jeg synes, vi må prioritere kræfterne til fordel for
de ting, der skal gøres her. De andre ting er stadig vigtige, og
jeg vil arbejde for, at de kommer igen. Med udgangspunkt i dette,

på grund af tekniske fejl er indbetalingskortene til betaling

vil jeg godt takke medlemmerne for den opbakning, jeg har haft i
disse spørgsmål.

af kontigenter forsinket, således at de fØrst bliver sendt mellem jul og nytår. Jeg håber at alle vil være i stand til at betale kontigentet senest d. 10. januar, men indbetalinger inden

Jeg vil også gerne rette en tak til Aage Bang for din hjælp i alle
de ting, jeg har belemret dig med.
Ligeledes har jeg haft stor gavn af Niels Fredsted i

d. 10. februar vil blive betragtet som rettidige.
Michael Lessing
Kontigentkasserer.

juridiske

spørgsmål, og jeg vil gerne sige dig tak, Niels.
Jeg er sikker på, at jeg har alle deltagere

~

vintergymnastikken

SORTjHVIDjSORTjHVI jSORTjHV

jSORTjH

jSORTj

jSORT

med mig, når jeg siger tak til Asbjørn for mange gode timer i salen. Aldrig har så' mange med så stor fornøjelse knoklet sig så
radbrækket - tusind tak, AsbjØrn!
Bestyrelsen for Ree's Legat vil jeg også godt give min varmeste
tak. I har med Jeres midler udrettet store ting for klubben. Selv

lb

FREE-LANCE FOTOGRAF ELLER RETTERE HYNS BILEDER SØGES '!

Aktuelle daguerreotypier af klubliv og -død, kontrastrige og grovkornede skildringer af det virkelige liv,
træsnit og raderinger - alt kan bruges.
Vi har selv nogen erfaring på feltet, men mangler brudstykker af den fjerde dimmension. Så hvis du har lyst ...
Redaktionen

Og et af 8

ning at gøre, men derimod Strandvænget 55. Bestyrelsen har beslut-

HENRIK HOm-M2LLER

SEXRE"DER

tet at udnævne Mikkel til æresmedlem af DSR. Vi har mange gange på
bestyrelsesmøder beundret det store arbejde, Mikkel på sin ege,n
stille måde har udfØrt i årenes lØb. Det har været opslidende for
Jeg

dig, ved jeg, og du skal vide, at vi påskØnner dit arbejde. Der

har været l!"edlem af DSR sidal srnmeren 83. I dal tid har jeg bl.a.

været med til at lave vor PR -folder - DSR, andet og mere ald roning -

følger intet diplom med eller andre konkrete ting, når man bliver

samt været med i strukturudvalget.

æresmedlem, men jeg vil godt have lov til at give dig hånden og
samtidig bede forsamlingen vise dig, at den også påskØnner din ind-

,<

sats.
I det hele taget er der en bunke ressourcer i medlemsskaren at træk-

BestyrelSB'l ag demed jeg selv skal først og frBllOOSt få kllbben til at

ke på, og der sker ting hele tiden. Se blot på vores klub. Der er

fungere i. det daglige. Her tanker jeg specielt på at:

blevet malet ' rundt omkring - bl. a. ved sideindgangen , robassillet

* bådene

har fået en tiltrængt tur, herrernes baderum og saunarummet er ble-

* k(2kkenet skal fungere

vet renoveret, og saunaen er igang igen. Der er mange andre ting,

* dal daglige administratim m.m.m. skal systematiseres
lidt hist og pist

og jeg har slet ikke overblik over det. Der har været mange i sving,
som skal have bestyrelsens tak. Og så er der

~n,

skal være i orden

jeg navnlig har

lyst til at hælde ros over, nemlig Stig Rydberg. Jeg tør næsten på-

Hvad angår bladet, vil der frerrover kcmæ flere artikler an aktiviteter-

stå, at Stig har boet hernede. Jeg har i hvert fald set ham på alle

ne i DSR. En rrere generel debat/oriB'lterirq an fx 0IDsk Forening for Ro-

tidspunkter af dagen i klubben og hele tiden igang med at reparere

sport, Iansk Idrætsforbund samt aktuelle idrætsspørgsmål - k~El9d.-væ

et eller andet - eller være arbejdsleder for de samfundstjeneste-

re spB1dende at få formidlet i bladet.

folk, som_Stig i Øvrigt også har skaffet til klubben. Du er enestående, og jeg kan ikke takke dig nok.
Jeg synes i det hele taget, at der er en flot aktivitet på det felt,
der handler om at få arbejde

gjort ~Je.g._vad ikke, om- det ~fo~~

-

vore huse i Nivå og Allerød er så lidt besøgt, som de er. Under
alle omstændigheder: glem nu ikke de dejlige steder, vi har

Redaktionen har genemgået abonnementerne og har revi-

d~r!

deret listen (cirka 100 er blevet afmeldt). Så hvis du

så om ikke andet, kunne det jo tjene som fristed, når man har fået

ikke modtager dette eller det næste blad,så:

nok af arbejdet her.

l.

se efter om du har betalt kontingent, hvis du har

2.

så:
er du flyttet og har glemt at skrive det til klub-

3.

ben, eller:
har du været offer for administrationens massive

Vores køkken - som I alle har bemærket - har ført en lidt omskiftelig tilværelse: nogle gange åbent, engang

imell~m

mad, andre gange

lukket. Jeg har indtryk af, at der er bedring på vej. Kaptajnen
har taget sagen i

sin hånd og skaffet frivillige til at sælge øl

formynderi

og vand, og han kan godt bruge flere - eventuelt også nogle til

og du må tage affære.

at lave et måltid mad tilos af og til. Meld Jer til kaptajnen!
At berette om DSR inden for det sidste år er at give et billede
af en klub, der gennemgår en ombrydning. Når jeg ikke siger 'udvikling', er det fordi, processen først lige er begyndt.

Id~erne

~
O

F O R MA N D E N S

B E R E T N I N G

ved den ordinære generalforsamling i DSR den 9. november 1984

Jeg vil gerne byde velkommen til den ordinære generalforsamling

SKBR

i DSR, og jeg vil starte med nogle af de ting, man virkelig må
glæde sig over som medlem i DSR. En niche i vor klub har accelereret i

både kvantitet og kvalitet. Det er selvfØlgelig kapronings-

afdelingen,

RIGILIGT

jeg ·snakkeL om. Vi har i sæsonens lØb set v ore roere

ved store regattaer i Danmark og i

udlandet, og flotte placeringer

er det blevet til. Bent Andersen, Finn Jørgensen, Erik Nielsen,
Torben Knudsen, cox. Steen Jørgensen vandt DM i år. Et flot lØb,
og Steen Jørgensen fik fornØjelsen af det flotte resultat, første
gang han i sit liv sad i en kaproningsbåd. Det går stærkt her i
DSR.
Bodil og Hanne og Bjarne blev også danmarksmestre i henholdsvis
2x og 1x. Men det er for mig at se ikke

d~r,

den virkelig store

præstation ligger, idet deres store træningsindsats har været rettet mod - for Bjarnes vedkommende - VM og for Hanne, Bodil og Birgittes vedkommende De olympiske lege i Los Angeles. Bjarne tog for
anden gang i træk VM i letvægt 1x. En flot præstation, som fortjener vor beundring. Hanne, Bodil og Birgitte vandt - sammen med to
fra Bagsværd roklub - bronze ved De olympiske lege. Jeg tror, at
selvom Østlandene havde været repræsenteret, havde I også været
blandt de allerbedste. I kæmpede flot, og jeg synes, I har præsteret det - jeg fristes til at sige - uoverkommelige. Vi har fra
DFfR modtaget denne guldnål, som jeg godt vil have lov til at overrække Jer.
Bag disse resultater står en træner, som har koordineret, planlagt
og motiveret arbejdet intenst med roerne og været afgØrende årsag
til, at roerne er nået dertil, hvor de er. Vi har en sejrsmast, som
uddeles til den, der direkte eller indirekte gør et stort arbejde
for kaproningen i DSR. Trænerens indsats må jo siges at være meget
I.

direkte, og det er mig en glæde på bestyrelsens vegne at overrække

.

Reiner Modest DSRs sejrsmast .

)

Jeg vil godt blive lidt endnu ved rækken af folk, der skal fremhæves i dag . Denne gang har det ikke noget med international kapro-

Et 8eLvportræt

af

den n~

formand:

er ikke færdigdebatteret. Målet - og vejen til målet - kender vi
ikke helt endnu. Men der er planer og forslag. på bestyrelsens foranledning nedsattes et strukturudvalg med det formål at give bud
på, hvordan en klub af denne stØrrelse - og med de udnyttede og uud-

Roet siden 1957 i Haribo og siden 1971 tillige i DSR. Af disse mange år
8 som kaproer og 19 som motionsroer med varierende aktivitet - og 8 år som
ungdomsroer !
Tidligere kaproningschef i DSR 1974-76 (indsuppleret 1972-73) og i

nyttede ressourcer, vi råder over - ser ud. Der er allerede udsendt
en delrapport omhandlende Økonomi og lokaler. Forslaget er blevet
diskuteret - og skal fortsat diskuteres - på medlemsmøder.
Baggrunden for at få en klar struktur er selvfølgelig, at den nuvæ-

Københavnskredsen 1979-80.

rende struktur ikke er klar. Og hvad er det så, der er så uklart?

Først et par ord om hvorfor jeg netop er her i DSR, altså forhold,

jeg

anser for positive og bevaringsværdige:

For mig at se er det to ting:
sig? 2)

- Faciliteterne var/Cer?) bedre end andre steder (stor bådpark, stort

1)

Hvordan udvikler en klub som vores

Hvem styrer denne udVikling? Det første spørgsmål handler

om, hvordan man styrker de funktioner, der er - f.eks. gøre noget

robassin, ~eparat træningslokale, egen (gymnastik) aal, rimelige klub-

for langtursafdelingen / for motionsmateriellet. Hvordan lever man

lokalerl.

op til de krav, som f.eks.

- Jeg kunne få lov at ro outrigger uden at binde mig til egentlig kapr 0-

kaproere har? Hvad nu, hvis man vil bru-

ge sin klub til andet end at ro?

ningstræning og uden at være et kendt ansigt i klubben.
- Allerede første gang jeg kom i klubben, blev jeg antastet af et (be-

fra? For gratis er det ikkel Strukturudvikling har givet et bud på

styrelses)medlem, blev vist rundt og fik forklaret.
- Der er relativt mange provinsboer/-roere.

disse spørgsmål. Og som medlemmer skal vi diskutere disse og finde

- Der er usædvanligt vide rammer for hvor excentrisk man kan opføre sig

ud af, hvad vi kan bruge.

uden at falde uden for det gode selskab.

Det andet spørgsmål er meget enkelt: Hvem gør hvad, og hvem er an-

Derudover synes jeg at:
- DSR som minimum skal tilbyde alle former for roning (motion, langtur
og kaproning),
- på alle niveauer (kort/langt tidsforbrug for den enkelte, Høj/
lav intensitet), og
- til alle grupper (junior, senior, old boys. kvinder og mænd).
- DSR derudover skal tilbyde andre aktiviteter i passende (?l) omfang
(svømning, O-løb, kajak, badminton, vintergymnastik, socialt samvær
uden roaktivitet o.s.v.).
- DSR bør formulere og dokumentere en struktur, der er så enkel at alle
medlemmer kan forstå den og så enkel, at den

ikk~

påvirkes af person-

udskiftninger, herunder skal
- alle aktiviteter knyttes til et bestyrelsesmedlem (eller om-

svarlig? Man kan selvfØlgelig ikke bare sætte ting igang, uden at
bestyrelsen ved, hvem der har fået bevilget penge og så videre ...
Det handler også om, at der er tilfælde, hvor ting er sat igang
uden bestyrelsens vidende. Jeg kan nævne, at alt, hvad der er foregået i elitekaproningens regi i min formandstid, er sket uden bestyrelsens beslutning, og den fungerende kaproningschef er kun i
ringe omfang blevet involveret i beslutningsprocesser. Det er aldrig gået op for mig, hvorfor det skulle kØre stik imod klubbens
love og kaproningsreglement. Det er heller ikke, fordi jeg mener,
at det skal opklares nu. Jeg er heller ikke utilfreds med, at vi
har elitekaproere. Slet ikke, når de klarer sig så godt, som de
gør. Men når jeg trækker det ·frem, er det fordi, det er vigtigt,
at en bestyrelse til enhver tid kan redegøre over for medlemmerne,

vendt) og
- de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal have den størst mulige
frihed inden for det aftalte budget.
- DSRs me41emmer, uanset hvad de laver, skal være de bedste og

hvad der sker i klubben, og hvorfor bestyrelsen disponerer, som den
gør. Det skal også være klart for hvert enkelt medlem, hvem det
skal gå til, hvis det vil vide, hvad roning drejer sig om, og hvad
der kræves af det. At få klarlagt disse beslutningsveje er vigtigt

- de mest tilfredse.
Kaptajnen

lo

Det, man så spørger sig selvom, er: Hvor skal vi skaffe pengene

for os alle.

l <

13. Særlige forslag

om vores kontakt til Jer aldrig har været direkte, har I altid
været opmærksomme og fulgt med og handlet efter Jeres overbevis-

Dirigenten oplyste, at der fra bestyrelsen forelå forslag om eksklusion af medlemmet Kim Philip. på bestyrelsens vegne begrundede

ning og i forhold til det ansvar, I har over for Herman Rees Ønske. Således er det Jeres forvaltning af Legatets midler, der har

Michael Hansen, hvorfor en enstemmig bestyrelse havde indstillet

gjort det muligt for vore kaproere at præstere så flotte resulta-

Kim Philip til eksklusion, og Michael Hansen gennemgik de forelig-

ter, ligesom det i min formandstid er blevet til betydelig Økono-

gende overtrædelser af klubbens reglement.

misk støtte til bus og materiel.

Kim Philip havde lejlighed til at ytre sig. Han oplyste, at han
havde været medlem siden 1976, og at det var korrekt, at der havde
været visse overtrædelser. Han mente dog ikke, at de på nogen måde
begrundede en så væsentlig reaktion som en eksklusion.

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for deres ar-

'I

bejde. Vi har ofte været uenige og ikke altid lige gode til at
lØse problemerne. Men på Jeres arbejdsområder anser jeg Jer for
overordentlige kompetente. Jeg synes, at I har arbejdet godt, og

Adskillige medlemmer ytrede sig for og imod, og der blev særligt
fremhævet det voldsomme i reaktionen, og at bestyrelsen måtte forsøge med en anden reaktion i overensstemmelse med lovene.
Efter at generalforsamlingen - på begæring af den afgående formand
- var blevet suspenderet, meddelte bestyrelsen, at den trak sit
forslag tilbage, idet den havde anmodet Kim Filip - der i øvrigt
var fremkommet med en undskyldning fra talerstolen - om at møde

I har min største respekt.
Jeg vil Ønske kandidaterne til bestyrelsen held og lykke. Jeg glæder mig til at

hØr~

om Jeres intentioner og håber, at de, der bli-

ver valgt, får held til at fØre deres intentioner ud i livet.
Til Jer alle vil jeg udtrykke Ønske om, at den opbakning, I har
ydet i min formandstid, nu kommer den nye bestyrelse til gode, således at klubben fortsat kan udvikle sig.

på et bestyrelsesmøde, hvor en passende reaktion kunne iværksættes
af den nye bestyrelse.

Mads.

14. Eventuelt
Den afgående formand lykønskede den nye bestyrelse. Stig Rydberg

armonce:

beklagede meget, at værktøj, materiel m.v. forsvandt, når han havde
lndkØbt det til de reparationsarbejder, han foretog for klubben.
Den nyvalgte formand, Stig Rasmussen, takkede for valget og anmodede medlemmerne om at tage positivt imod bestyrelsen - også når den
ville anmode om medlemmernes arbejdsindsats.
/

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og

-~--~----ref e rent

orde ~

~/

-------~-~-----------------

dirigent

Den gamle redaktion kunne godt bruge noget ungt blod .....
Så er du ny i klubben, har noget l hjertet eller E! nogen, savner du fast arbejde, vil du være en af os - et
ungt dynamisk team, er' du et bål af ubrugte kræfter,
vil du lære organisationen at kende indefra ??????
_ så stil dig, på skudhold af en af vores headhunters:
Marie alias Ninka Ninus
Annette og Susanne
Rolmar
rico

København, den 29. november 1984
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Stig Rasmussen

ORIENTERING OM UNGDGrISATlDEJDET

Palle Rørsgaard
Andreas Blinkenberg.
De tre kandidater redegjorde for deres program . Der blev stillet
kandidaterne enkelte spørgsmål og givet anbefalinger fra flere si-

l.

HVAD En mm RENT FAKTISI( SJmT lilDTIL

Pd det tidspunkt, hvor jeg stod til at skulle være kapronincs-

a.

cher, henvendte træneren sig til mig og oplyste at
- han havde en mand stående, der ville påtage sig at etablere og

der.

f"orestå hvervning, instruktion og udenoms hyg ...:e f"or roere 1
alderon 15 - 18 år

Ved den skriftlige afstemning blev Stig Rasmussen valgt med 105

- det med Rees legat var aftalt, at udgif"terne hertil vilje blive

stemmer, mens Palle Rørsgaard og Andreas Blinkenberg hver fik 11

refunderEYt på lige fod med kaproningsudgifter.

stemmer.
4.

Jeg gav udtryk for,

Valg af kasserer
-

Dirigenten oplyste, at følgende forslag v ar indkommet:

- de skulle sætte planen i værk straks.

Palle Rørsgaard
Martin K. Frederiksen.

at

jeg var· helt med på ideen

"tJngdomaledcrcn ll er Claus Fristrup,

b.

11ar kørt et lignende projekt i

Martin Frederiksen oplyste, at han trak sig tilbage som kandidat,

I,;.... r

hvorefter dirigenten konstaterede, at Palle Rørsgaard som eneste

mnd denne klub.

i<onstuLerot ved

ll.cre

tidlil~ere

der

med

succes

;\ lborg Roklub, hvilkp.t .ie~ ved se lvsyn

lnJll{..{hr.dcr,

IIvor

jer.- lIar været

i

konLn1.,.t

kandidat var valgt.
Mandag 12/11 var der introduktionsmøde med ca. 15 pi~er og

c.
5.

Valg af sekretær

drcll(~c,

der var blovet kontaktet dels

{';"CJtrl~m

en st"r) 'c

ro lJ \ f"R llnd1t('ds-

ul.ders"gelse på HH dels gOImem PUK.

Der var indkommet to forslag:
Henrik Horn Møller

Handag 19/11 påbeF,YTtdtes instruktionen.
2.

Kurt Jørgensen.
Kandidaterne redegjorde for deres opfattelse af, hv ord an bestyrel-

HE:NSIGTEHNE.
Tr",nin~/instrul<tion/1Jrl<ianJ1e13e/soci"lt

a.

1830-2000

sesarbejdet skulle finde sted.
Efter skriftlig afstemning blev Henrik Horn MØller va lgt med 63
stemmer, mens Kurt Jørgensen fik 58.

,..nmv;rr er planlnr:t til

at rinde sted vinteren ir,-ennem: mandar;

en mcv.et detaljeret plan,

som

onsdag

11'>00-1730

f'red'!g

emdrupbadet

lørdar;

0900-1200.

,ie~

alt i 'wnhold til

har p:ivet afkald på at ,""nr;Jolctir,--

r;øre her.

6.

Det er

Valg af materielforvalter

hensi~ten

vinter og så til

Der var indkommet et. forslag, Birger Jønsson, der af dir igenten

at køre forsor:svis med max. 15 pnrsoner i

for~ret / sommeren

beslutte, hvorledes der skal køres

videre.

blev konstateret valgt til posten.
3.

BAGGRUNDEN.

a.

Jeg gav grønt lys for forsøget ud f'ra følr;<"nde synspunktp.r:
-

enhver øgning af'

m~dlemstallet

er et gode

- erfaringsmæssir,-t er en af de bedste måder at

6

øge

medlemstallet,

R E F E R A T

af den ordinære generalforsamling i DSR

O il G A ., I .:; h

IO"

den 9. november 1984
Afdelings struktur.
Formanden bØd velkommen til de mange fremmødte. Til dirigent og

Afdelingen bliver styret af en Junior formand. Han !'ordeler

referent valgtes Dan Nielsen og Tove Fredsted. Dirigenten konsta-

sammen med de andre instruktøre/trænere, de opgaver so~ er

terede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

i afdelingen.

1.

Aflægqelse af beretning
Afdelingens ledelse er Junior Udvallet, som er sammensat tif

Formanden indledte med at konstate re , at der i årets lØb var kom-

de trænere/ instruktere, der er tilknyttet afdelingen.

met 84 nye medlemmer, hvoraf 69 havde udmeldt sig. De største og
mest omtalte begivenheder i årets lØb knyttede sig til kapronin g s-

Der skal i afd el inge n kun være Iln indnrJ.ktør/ træner pr.

afdelingen, hvor hele ni DSR-roere havde fået fornemme placeringer.

10 juniore.

Han omtalte de placeringer, klubbens roere havde opnået ved DM o g
~åek. pertise

fremhævede OL-deltagernes succes o g det flotte resultat, Bjarne

Afdelingen kan trække

Eltang havde opnået ved for anden gang at blive verdensmester i

JU finder det nødvendig.

uden for afdelingen, hv is

letvægt single sculler. på OL-damedobbeltfireren havde DSR haft tre
repræsentanter; formanden overrakte på disses vegne Birgitte Hanel

JU skal tilstræb e, a t loedle!L::lerne i

DFfRs guldnål. Sejrsmasten blev for året overrakt træ ner Reiner Mo-

ger i det administrative arbejde.

afdel ingen , selv del ta-

desto
Al'd ,,, ling ens inte rne meddeles es organ er, " Junior - Bladet "
Be styrelsen havde besluttet at udnævne Mikke l

(Knud Mikkelsen)

ti l

som skil.J. styre s og redigeres af medleumerne i afdelinge n .

æresmedlem som en påskønnelse for den store indsats, han gennem
årene havde gj o rt for klubben. Endvidere f r e mhævede formanden den

Det skal

arbejdsindsats, der i og omkring klubhus et va r ydet af Stig Ryd -

værer s ammen i alt d e t sociale, sål edes at ma n ik ke skaber en

berg.

gru ppe i g rupp en.

tilst ræb es , at de fo rsk ellig e rogrene i afd. skal ,

Nivå-huset og Gåse-huset havde i kk e være t s å besøgt . KØkkenet havde fØrt en lidt ski ft ende t ilvær else. Formanden omtalte endvidere
det arbe jde, st rukt urudva lge t på et møde kor t

t id f orinden havd e

frem l agt, og lagte op t i l at fo rsl aget måtte b l ive diskute ret i
den kommende t id. Han o mtalte d e probl emer, d er ha vde være t med
hensyn t il samarbejde t

i bestyrelse n, hvor man

Kl ub s truktur.

~an gt,fra

a ltid

Junior Afdelingen ( J U )

er direkte underlagt kapafdelingen,

således at JU' B kontakt til klubbestyrelsen bl iver kaproningschefen.

•

h avde væ ret eni ge.
BYT TE REGIST ERT :

Formanden sluttede med at op ly se , at en stor de l af be s tyre l sen
tråd te t ilbage ved de n ne ge ner a lfors aml i ng og ikke Øn ske de ge nvalg. Han rettede en va rm tak til Ree's

4

~egat,

lige som h an takke-

HAVES:
Øn skes

Arbejdsomme, bådafslibne klu bmedlemmer
ti l a dsp red e l se ved bå dvedli ho lde lsen søge s en rad io.

de den Øvrige bes tyrel se f o r samarbej det tro ds de meningsud v e k -

Ha r du en du vil donere til' DSR,bedes du henven de dig

slinger, der o fte ha vd e været.

til mater i alef o rvalt eren BIRGER el let til 18 JØRGENSEN.

2l

DAN S KE STUDENTERS ROKLUB -

TH: Kontor og køkken

Post giro

(ol) 29 63 26

5 00 34 66

Medle mmer

(ol) 29 63 60

Referat fra generalforsa.lingen den 2/12-84 kl. 14 1 Gåøehuøe t
Dir1ge nt. Ole Høru p b le v valgt og ko n staterede de r på genera lforsam l ing ens lovli ghed.

BESTYRELSEN
fORM AN D:
S ti g Ra smu ssen

Krusemy nt e g ade 4

1318 Kb n . K.

01 - 15 90 8 0

KA SSE RER :
Pa l le Rør sgaa ro
SEKRETÆR :

Phi stersve j

:j

Hen rik Ho rn -M ø l le r
KAPR ONI NGSCHE f :

:~

Mo g en s Hau L

il
~!

Orienteringssektionen

Strandvænget 55 2100 Kbh. 0 .

I l

Helleru p

Ka jer ø dha v e 67 3460

Valdemarsv e j 21

MATE RIELfORVALTER

29 0 0

2960

01 - 62 77 39

Bi rk e r ød

0 2 - 82 05 64

Run gsted Kyst

0 2- 86 03 72

:

-------------------

Birger Jønsson

Holger Danskesvej 37 5

2000 Kbh.

f.

0 1-86 2 6 60

IN S TRUKTIONSR OC HEF :
Michael Hansen

Fredensgade 51 tv.

2200 Kbh. K.

01-35 34 55

~2r!2~~:~~_~~~~r~~~~2~~~~_~
S ten Jørgensen

Strandvænget 55

2100 Kbh. 0.

01-67 36 9;J

Beretning. Rona ld berett t ede, at der har været afholdt 1 1 træn ingsl øb fra Gåsehuset med ial t 15 3 de l tagere. Fo rårets l øb var tyndt
besat , hvorimod der har været pænt fremmøde t i l ef te rårets l øb .
Årets S t1finderløb blev afho ldt den 8/4- 84 i Dans t rup - Krog enberg.
Skovr1deren havde pålagt os mange restrikti oner i for b in del se me d
banelægningen; DOF's skovudvalg ønskede ikke a t st øtte en evt.
anke. Fin t a r rangemen t med 66 5 del t agere, men nogle probl emer p å
beregnerkontoret med klippekontrol på gr un d af en d e l s ju sked e
klip .
S om fø l ge 'af forberedelserne til Stifinderløbet h ar vi kun deltage t i få a f f o rårets åbne løb, men s ti l s lut ningen ti l Jys k 3
dages i s ommer og efterårets l øb h ar v æret god.
Regnskab. Torben f o relag de regn ska bet . S t ifinderløbet gav et pænt
ove r s k ud på ca . 5 . 500 kr. Sek tion en h ar købt en banepåtrykker til
900 kr. sam t yd et ti lsk u d t il Gå sehuse ts ist andsættelse på 1.450
kr . Å r e ts o v er sk ud er på 3.400 k r, og se k tionens formue er på
18.300 kr. Be holdnin gen e r nu placeret på en høj forrentet kapltalkonto.
Kontingentet blev fastsat til uændret 15 kr.
Indsendte forslag. Ingen.
Valg ar styre.

KONTINGENTKASSERER :
Michael Lessing

Folkvarsvej 26 3 th

2000 Frederiksberg

01-19 87 28

KAPRONINGSUDVALGET :

--------------------

Henrik Bang

Holsteinsgade 5

2ioo KBH. 0.

priv. 01-4 2 03 59
arb. 02 -26 22 66 -25

!1USfORVALTER

---------------

FrederlC Bort
RE DAK TIONEN:

Stransvænget 55 2ioo Kbh. 0.

se DS R

Marie Christine Høeg (Ansv;) Knabrostræde 9 3 1 2 10 K.
2th
Anette lunde Hansen Chr. Hvilevej 6
29 20 Cha rl.
Susanne Paulsen Søborghovedgade 33 1
2860 Søborg

01-67 07 27

Henrik 0hlsen

Rebekkave] 27

01-61 06 86

Per Rolmar

Willemoesgade 56 4

2.900

Hellerup
2100

Kbh.0.

01-12 40 57

01-38 ,73 71

Q ~I~~I~~I~9~~~I!Q~~~
02-88 58 86
c 2-85 8 6 o

En:seloorgsvej 44

Johan Frydendal

2830 Vir um
36 60 Ste nl øse (10k.)79 ) 01-68 o l 68
Sandalsparken 84
th
3
01-26 89 22
2100 Kbh.0.
'larstalsgade 8

Ib Christensen
Torben r·1 øller

Bredesvinget 42

Ronald genvalgt.
Torben genvalgt.
Johan genvalgt.
Sven ønskede ikke genvalg
Ib Christensen valgt.

Revisor. Palle genvalgt.
Eventuelt. Palle foreslog, at styret i samarbejde med Mikkel udarbejder en prioriteret liste med prisoverslag over nødvendige
istandsættelser af Gåsehuset, således at DSR kan medtage omkostningerne i budgettet samt evt. søge støtte til dækning af nogle af
udgifterne.
En diskussion om Gåsehusets vejret endte med, at generalforsamlingen opfordrede styret til at undersøge hvilke muligheder, der
er for vejret til Gåsehuset.
Allerede den 27/4-84 blev det fastlagt, at det 42. Stlflnderløb
skal afholdes den 28/4-85 i Sverige på Skonnabladet ved tlrkelljunga. Torben er banelægger og Ole er stævneleder. Der vil som sædvanlig være behov for omkring 25 officials, hvorfor interesserede
allerede nu bør reservere weekenden.
Forårets Gåsehusløb foregår på følgende søndage:
13/1

2800 LYNGBY

?onald Clausen

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
PR-arbejde:

27/1

17/2

10/3

24/3

Johan Frydendahl

2)

