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INDMELDELSE: sker ved al udtylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i båd
hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse afbetalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr. 
pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling. kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det 
følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. kvartal, 
idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriOligt til klubben (inkl. ermailtil kontingentkassereren: 0Iehan25@get2nel.dk). 
Udmeldelse skal ske med mindst J dages varsel til en kvartalsmaned (111,1/4,1/7 og l/IO). Genindmeldelse fra perso
ner, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 måneder. accepteres kun mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

ODS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig. indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og akliviteter benyttes. Eksklusion vil først finde Sled ved 
en restance svarende lil Y, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkost
ninger i forbindelse hermed betales afskyldneren. 



Aktivitetskalender 2001 

Dato Begivenhed 

12. februar Foredragsaften om træIling ved Bent Jensen (motion udv.) 

17. februar Vedligeholdelsesdage (Susanne og Peter) 

21. marts Kajak-in formationsa Ren 

22. februar Vinsmagningsaften 

2. marts Klubmesterskaber i indendørs kaproning 

2. marts Blåt øje 

4. marts Førstehjælpskursus - repetition/opfølgning 

16. marts Førstehjælpskursus - I. gang 

18. marts Første introduktionsa Ren 

6. april Instruktørdag 

7. april Standerhejsning 

22. april Anden introduktionsaRen 

9. maj Kr. Himmelfartstur til Flensborg 

17. maj Forlænget pinsetur på Hollands kanaler 

Nyt fra bestyrelsen 

• På bestyrelsesmødet den 4. december blev Lars B. Kristensen og Susanne Agersnap indsupple
ret i bestyrelsen som henholdsvis motionsplus-kontakt og køgemester. 

• Medio december begyndte vores nye køkkendame, Heidi Hermansen, således at DSR nu atter 
har en fast bemanding i køkkenet. (Se interview med Heidi andetsteds j bladet). 

• Bestyrelsen holder strategidag den 2. februar. 

Ekstraordinær generalforsamling 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 8. januar blev de ændringer afkJubbens love, der blev 
vedtaget på den ordinære general forsamling, vedtaget endnu en gang, således at ændringerne - der 
mest er af tekstrnæssig karakter - nu er gældende. 



Aktiviteter i klubben 

Aktivitet Beskrivelse 

Kemeakti viteter: 

Roning Instruktion starter med 2 introduktionsaftner i foråret. 
Instruktion mandag + onsdag kj 17. 15 
Fælles roning tirsdag + torsdag kl. 17.30 + søndage 
Langture, motionstur og andet: se opslagstavlen 

Kajakroning Instruktionen, pingvinplus, kajakplus, langture og løb samt vcdli-
geholdelsesdage m.m. - tjek kajakopslagstavlen i slyngelstuen 
eller fmd os på nenet. 

Motion +: "Sved på panden"- roning - der roes i hold. 
Vintersæson: Mandag + torsdag kj 18 + 19 
Sommer: Tirsdag + torsdag kl 17. 

Teknik + Hver søndag kl. 16. Fejlretning og ro-teknik af instruktører. 
Vinterhalvåret - i motionsrummet 
Sommerhalvåret - på vandet 

Andre aktiviteter: 

Badminton: Lørdag formiddag kj 9-12, Nyboder Skole (vintersæson) 
Se opslagstavlen 

Gymnastik Mange forskellige typer af gyrrmastik. 
Se oversigten på opslagstavlen el. bladet el. hjenunesiden. 

Løbehold: Fælles træning med start mandag kJ. 18 i bådhallen 

Molionsrummet. l vintersæsonen træner kaproerne og motion + har faste tider. 
Derfor er der begrænsede fri tider i ergometer i vinterhalvåret. 
Udenfor de bookede tider er der åbent for alle. 

Orienteringsløb Orienteringssektionen arrangerer løb i Ravnsholt skov med ud-
gangspunkt i GAsehuset. Se opslaget i bladet. Normalt hver 3. søn-
dag mellem 10-12 i vinterhalvåret. 

Svømning: Søndage 16-19, Hillerrodgade svømmehal. Dene er sammen med 
de andre roklubber i københavnskredsen. 

Tango: Lukket hold. Tilmelding i starten af vinteren er nødvendig. 

Yoga: Lukket hold. Tilmelding i starten af vinteren er nødvendig. 



Stym1andslauget 

Er stor i slaget: 

kom til 

Blåt ,i' Fest 

Lørdag den 2. marts 2002 

kl. 19.00 

Køb billet i god tid ! 

Påklædning: Blåligt 
Minimumskrav: Blllt badetøj el. lign. 

Billetter sælges i baren 



ENDELIG! 

- på vandet igen! 

Standerhejsning, søndag d. 7. april kJ. 12.00 

Standeren hejses mens Studentersangeme lmderholder og nye både døbes. 

KI. 12.30 er der en hyggelig rrokost, hvor du kan møde dine rofæller og planlægge sæsonens ture. 
Billetter (50 kr.) kan købes i baren. 

Derefter er der mul ighed for året første rotur. 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Otter Grand Prix 

Nu er 4 runde af vinterens Otter Grand Prix afsluttet. Efter 4 . runde ligger DSR's hold p~ følgende 
placeringer: 

DSR deltager i konkurrencen med to damehold. DSR 's hold i den åbne hcrreklasse og veteran·mix 
har kun deltaget i I. runde af konkurrencen. 

14. I1mde opnåede "DSR I" at ro 30.330 m, hvilket gaven 3 plads og II points, mens "DSR 
SOS+" roede 28.863 m og opnåede 9 points og en 5. plads. 

Den samlede placering for DSR's damer ser således ud: 

~ 
Placering Point 

DSR __ ' __________________ ~------3------4_---------57--------~ 
~-~ 6 ~ 



Hvordan vil du hjælpe din med roer i nød? 

Motions- og langstursudvalget tilbyder førstehjælpskursus. 
K urset har speciel relevans for roere med- eller uden styrmandsret. 

Førstehjælpskurset indeholder bl.a: 

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

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

Kursus afboldes lørdag d. 16. marts kl. 9.30 -16.00 i DSR. 

Det koster 90 kr. at deltage. (lnkJuderer kursusafgi ft, kaffe og frokost). 

Tilmelding til kurset sker ved at skrive dig på opslaget i slyngelstuen, og ved at købe en 
billet i baren senest J. marts. De første 16 personer, som køber billet er kursusdelta
gere. 

Vel mødl! Langlurs- og mOlionsudvalgel 



Det' ikk' så Ring' endda! 

Ringkøbing Fjord & Stadil Fjord, 10.-14. juli 2002 
r år skal vi på sommerlangtur til et af Danmarks naturskønne områder: R.ingkøbing Fjord og dennes 
"lillebror", StadiJ Fjord, som er forbundet med R.ingkøbing Fjord via den smukke Vona. 

Konceptet er en tur med landhold og fast 
overnatning et sted, så især langtursroere med børn 
kan deltage uden besvær. Vi låner både i R.ingkøbing 
Roklub, og med klubben som udgangspunkt hver 
dag ror vi til forskellige destinationer, hvor vi så evt. 
mødes med dagens landhold og ser på natur og 
seværdigheder. Er der interesse for det, kan vi også 
medbringe et par kajakker hjemmefra. 

Er man på landholdel, kan man f.eks. tage på 
vandretur på heden eller hvad med et smut på 
stranden i Hvide Sande? 

Overnatning og forplejning i øvrigt: Vi bor på 
værelser på Ringkøbing Vandrerhjem, hvor man 
også kan lave mad og bruge deres glimrende 
faciliteter i øvrigt (se: www.roti.dk). Ønsker man 
privatliv, er det muligt kun at være to personer om et 
værelse, men der er plads til seks personer pr. 
værelse. 

Deltagere: Mellem 8-15 personer, ekskl. børn. 

Transport: Egne biler. 

Prisoverslag: Kr. 2.000,- pr. person (ekskl. børn). 

Er du interesseret i delle uovertrufne tilbud, så skynd dig al skrive dig på tilmeldingslisten, så vi kan 
fa plads på vandrerhjemmet, før tyskerne kommer! 

'"',' ; - -.. 

Dorte, Selma og Flemming 



Tango og vals 

øget brugerbetaling gør, at mange skatteborgere foler, at de betaler tingene to gange; fØrst over 
skatten og derefter via brugerbetaling. I DSR er der silvel kontingent som brugerbetaling, og på 
baggrund af en henvendelse vedrørende tango-undervisningen mandag og onsdag aften har besty
relsen drøftet principperne. 

DSR's formål er ifølge lovene "udøvelse af rosport blandt medlemmerne". Bestyrelsen opdeler 
aktiviteterne i klubben j aktiviteter, der direkte relaterer sig til formålet eller undersløtter delle, og 
aktiviteter, der generelt understøtter klubbens aktiviteter 
og dermed med.lemskabet. 

Den første kategori er en del af kontingentet og bruger
betaling anvendes alene på afgrænsede områder (lang
ture, dele afudgifteme ved deltagelse i kaproning mv.). 
Ud over roaktiviteteme tilhører bl.a. gymnastikken 
denne kategori. 

For så vidt angår den anden kategori beslår støtten i, at 
klubben stiller sine faciliteter lil rådighed (primært Io
kalerne), mens aktiviteten i øvrigt finansieres ved bru
gerbetaling. Der er tale om aktiviteter som yoga, dans, 
filmaftener, fester etc. 

Der skal jo trækkes en grænse mellem disse aktiviteter, 
og i det konkrete tilfælde var det bestyrelsens konklusion, at tango-undervisningen tilhører den 
sidstnævnte kategori. 

Så bare rolig, du betaler kun en gang i DSR. 

Paul Briiniche-O/sen 

Ny gynmastikunderviser i klubben 

fra uge 4 skulle det nye gymnastikprogram være klart. (Se oversigten i midten af bladet). 

Vi siger velkommen til Mads Poulsen, som vil stå for gyrrmastikundervisningen om mandagen. 
Mads er tYsioterapeutstuderende og har tidligere undervist lignende hold. 

Planen er, at holdet fra kj 17 - 18.30 er eirkelgymnastik. Holdet kl. 18.30 - 20.00 bliver mere aero
bicpræget. Jeanett overtager begge hold om torsdagen. 

Vi siger tak til Eva for den gode gyrrmastik, som hun har givet tilos alle i klubben de sidste l '12 år, 
og held og lykke i rremtiden. 

Ve{ mødt i 2002. Bestyrelsen 



Vidste du, at bananer kun indeholder 3 % fedt? 

Regitze Siggard, tidligere kaproer, lagde tirsdag den 15 januar vt;:ien forbi DSR og satte på en god 
og informativ måde foku~ på vores kost og emæring. Regitze er uddannet bromatolog og arbejder i 
dag for Team Danmark. 

De fleste, som træner, vil på et tidspunkt sløde på problemer af følgende karakter: 

• Væskeindtagelse 
• Kulhydratindtagelse 

• F or fa grøntsager 
• Madmængder 

Disse emner gav anledning til masser af snak omkring fedtforbrænding; hurtigt og langsomt opta
gelige kulhydrater; "6 om dagen", og en overraskende lest vedrørende fedt i madvarer. 
Under Regitzes foredrag blev mange af os gang på gang overrasket over fakta som: 

. chokoladebar 
Illeget fedt I en 

øer er ligeså · 23 bananer 
10111 1 

IO 

r!l11_@!&-mfJ_~fMIlJ 
1 magnum-is= 

60 pærer= 
80 IlS. vinUIID'lmi/lakrids= 

18 filur-is 



Ordinær generalforsamling i DSR 

År 2001 den 23. november kl. 20.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DSR. 
Fonnanden Paul Briiniche Olsen bød velkommen. 
Til dirigent valgtes advokat Dan Nielsen og til sekretær valgtes advokat Niels W. Fredsted 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovenes § 8 
og 9 og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

l. Aflæggelse af beretning. 
(Formanden henviste til beretningernejra ham selv ogjra klubbens rochefer, hvis beretninger var 
bragt i klubbladet) 

Fonnanden omtalte året som et godt ar. Der havde været stor aktivitet, der ud over roningen om
fattede filmaftener, aftener med gennemgang af materiel, fredagsbar m.v. Herudover havde der 
været god tilslutning til vinterens motion. 

Medlemstallet var nu på godt 1100. Der var gjort en stor indsats fra instru.J..1ørernes side. Instrukti
onen var strammet op, og dene havde betydet, at flere havde fuldført instruktionen. 

Økonomien var rimelig. Dette skyldtes kontingent forøgelsen, der blev vedtaget på sidste års gene
ralforsamling. 

I klubhuset var der sket forbedringer senest med de nu næsten færdige toiletter. Den gennemgri
bende istandsættelse af Kongeværelset var afsluttet. Formanden rettede en særlig tak til de fonde, 
der havde bidraget, herunder fondsmidler fra Kongehuset, Christa og Viggo Petersen's Fond og 
Ree's Legat. 

På kaproningsfi·onten havde der været mange flotte resultater. Ved VM var således en tredjedel af 
roerne fra DSR, ligesom en tredjedel af de vundne medaljer tilfaldt DSR. 

Fonnanden omtalte nyanskaffelserne både på robådsfronten og kajakfronten. 

Køkkenet havde det forløbne år kørt noget ustabilt. Først på grund af Jyttes sygeorlov. Senest var 
der sket det, at Jytte var blevet af,kediget. Indtil klubben fandt en ny køkkendame, blev der leveret 
mad fra Skjold. 

Klubhuset var gennemgående for snavset, og der ville blive strammet op på rengøringen. 

DSR havde faet en ny hjemmeside. Der var mange IT-hoveder blandt klubbens medlemmer, og 
man var meget glad for at fa hjælp fra disse. 

Til slut i beretningen omtalte formanden nogle mærkedage: Højesteretssagfører Møluing Andersen 
var fYldt 90 år. Møluing Andersen havde igennem mange år været forretningsfører for Rees Legat 
og var nu i bestyrelsen. 

Dirigenten, advokat Dan Nielsen, var fYldt 60 år. Dan Nielsen havde igennem mange år varetaget 
dirigenthvervet og havde som formand for bådeværftet rådgivet klubben. 

I I 



Asbjørn Torp var ligeledes fYldt 60 år. Asbjørn Torp var tidligere træner og initiativtager til mange 
ture til StrønhUlt. 

Blandt de medlemmer, klubben havde mistet, omtalte tomlanden advokat Børge Boesen. Børge 
Boesen var formand i åen periode, hvor kvinder blev optage! i klubben (1967-1968) og var således 
også formand ved IOO-års jubilæet. 

Under debatten om formandens beretning agiterede Hanne Mortensen for deltagelse i tamiIiegym
nastikken. 

Knud Mikkelsen omtalte de tiltag, som Børge Boesen havde forestået. 

Niels Seeher efterlyste mere åbenhed over for optagelse af yngre medlemmer med henblik på at få 
fat i vordende kaproere. 

Dirigenten konstaterede herefter, at formandsberetningen var godkendt. 

2. Forelæggelse af regnskab ti l godkendelse og fa~tsættelse a f kontingent for det følgende år. 

Ka'isereren, Johan Frydendahl, gennemgik på illustrativ måde regnskabet tor 20001200 I . Der hav
de været et resultat på ca. 156.000 kr. Dette skyldes først og fremmest den sidste år vedtagne kon
tingentforhøjelse. Kontingentindtægten var sAledes steget med ca. 205.000 kr. i forhold til 
1999/2000. 

Der var ingen, der havde bemærkninger til regnskabet. 

Vedrørende kontingentet foreslog bestyrelsen dette uændret, d.v.s. årligt 2.160 kr 

Henning Rasmussen foreslog, at man overvejede en stigning på IO kr. månedligt. 

Efter yderligere et par bemærkninger konstaterede formanden, at bestyrelsen ikke gik ind for nogen 
kontingentforhøjelse. 

Efler afstemning ved håndsoprækning konstaterede dirigenten, at kontingentet var fastsat til uæn
dret kr. 2.160 kr. årligt. 

3. Valg af formand 

Paul Briiniehe Olsen blev genvalgt. 

4. Valg af kasserer 

Johan Frydendahl blev genvalgt. 

5. Valg af sekretær 

Dorte Bartels blev genvalgt. 

12 



6. Valg af materielforvalter 

Flemming Borg Jensen blev genvalgt. 

7. Valg afkaproningschef 

Rune Gartner blev genvalgt. 

8. Valg afinstruktionschef 

Christian Krogh blev nyvalgt 

9. Valg af motionsrochef 

Peter Hatlo blev nyvalgt. 

IO. Valg af langtursrochef 

Lene Christensen blev genvalgt. 

ll. Valg af kajakrochef 

Christian Loren17~n blev nyvalgt. 

12 . Valg af husforvalter 

Mogens Haut blev genvalgt. 

13. Valg af to revisorer 

Palle Rørsgaard og Carl-Helge Juul Petersen blev genvalgt. 

14. Valg af repræsentanter til DFIR 

Bestyrelsen blev valgt. 

IS. Særlige forslag 

Dirigenten oplyste, at der var fremsat forslag fra bestyrelsen til ændring afvedtægteme. Forslaget 
havde været indrykket i sin fulde ordlyd i medlemsblad nr. 8 for oktober 2001. 

Formanden motiverede bestyrelsens forslag til ændringer paragraf for paragraf. 

Efter enkelte opklarende spørgsmål gennemgik dirigenten ændringerne og satte ændringerne til 
afstemning paragraf for paragraf. 

Forslaget bestående af nuværende formulering og fremtidig formulering er vedhæftet dette referat 
og underskrives af dirigent og sekretær. 

Efter dirigentens gennemgang af de enkelte paragraffer og afstemning konstaterede dirigenten, at 

13 
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7" ,..;. 

'~ 

Tider 

7-8 

15-16 

16 -17 

17 - 18.30 

18.30 -20.00 

20.15 

~ 

~7' 

Mandag 

Gymnastik 
Mads 

Gymnastik 
Mads 

Gym 

Tirsdag Onsdag 

Morgengym. 
Asbjørn 

Gymnastik Gymnastik 
Susanne Lars 

Gymnastik Gymnastik 
Susanne Lars 



En aften med masser af in formationer og gode tips mtmdede ud i konklusioner som: 

• Mere væske 
• Flere kulhydrater 

• Masser af frugt og grønt og 

• Mindre fedt 

Det var en fantastisk lærerig aften for os, som var mødt op, og hvis du nu er blevet lidt mere nys
gerrig efter Oere gode råd, så supplerede Regitze aftenen med Og. nyttige links omkring sWldhed, 
kost og ernæring: 

Fysisk aktivitet: 

http://www.motiononline.dkl 

www.sportspladsen.dk 

www.dr.dk/max30 

www.madogsundhed.dk 

www.webopskrifter.dk 

http.//www.fedtfattig.dk/ 

http://www.madprocenter.dk/ 

Vægttab: 

http://showroom.netdoktor.comIDK/nycomedlovervaegtl 

www.fatlow.dk 

www.slankesiden .dk 

www.sportspoinLdk 

www.slankeinfo.dk 

Generelt: 

www.sundhed.dk 

www.Helse-guide.dk, www.Helse.dk, www.netdoktor.dk, www.sundsmart .dk, www.vitaviva.dk 

Af Marianne Ben/zen (red) 

Il 



samtlige forslag var vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer. Iføl
ge vedtægternes § II kræves der, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller 
repræsenteret ved fuldmagt. Dette var ikke tilfældet. 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne skal indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 dages varsel. Denne ekstraordinære general
forsamling er i aJle tilfælde beslutningsdygtig. 

Til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling kræves mindst 3/4 af de mødte og repræ
senterede stemmer. 

Mar/in Nielsen, ung, lovende DSR-kaproer, mod/og hædersbevisningen "sejrsmas/en" 
på åre/s generalforsamling. 

16. Eventuelt 

Formanden uddelte Alligatoren til Signe Husted. Alligatoren blev givet til hende som en anerken
delse for hendes indsats for klublivel, herunder især indsatsen for livet på I. salen. Signe Husted 
takkede for påskønnelsen. 

Kaproningschefen motiverede uddelingen af sejrsmasten til Martin Nielsen. Denne takkede for 
tildelingen. 

Herefter takkede formanden for en vel gennemført general forsamling. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kJ. 22.45. 

Som dirigent: Dan Nielsen Som sekretær: Niels W. Fredsted 

16 



Deltagelse i vinterens ergometerkonkurrencer 

Svar på indlæg af Hans Juul Andersen 

l sidste nummer af medlemsbladet efterlyser Hans Juul Andersen DSR-hold i DFfR's vinter S'er 
Grand Prix-turnering (SGP). 

Aktuelt deltager DSR med to damehold (som jeg bestemt ikke viI kalde sølle). Det ene hold, der 
ligger på en 6.-plads, er et M+ hold. Det andet er et blandet elite/motionshold, der aktuelt er på J
pladsen. 

Endvidere efterlyses deltagelse i Ergometer Sjællands mesterskaberne i Roskilde og slide
konkurrencen elso i Gladsaxe. 

Spørgsmålet, hvorfor DSR ikke deltager med flere hold ved disse begivenheder, er berettiget og 
giver mig anledning til at komme med nogle almene betragtninger angående vintertræning. 

Som alle ved, er roning delt op i en vinter- og sommersæson. Kaproningstræningen foregår om 
sommeren på vandet og om vinteren for en stor del af tiden i roergometer. Dette er imidlertid ikke 
den eneste forskel, der er på vinter- og sommertræning. 
Vintertræningen skal danne grundlag for fYsiske og tekniske forbedringer for den kommende sæ
son og er således ikke en fortsættelse af sommerens konkurrencer. Desuden skal overbelastnings
skader forebygges, og mange roere har behov for et mentalt pusterum inden sommerens konkur
rencer. Vintertræningen bør således ikke rette sig mod diverse indendørsergometerrnesterskaber 
eller Vinter SGP-turneringen. Disse konkurrencer må betragtes som et tilbud til variation af den 
noget monotone vintertræning og har i rent kaproningsmæssigt øjemed ikke noget fornuftigt for
mål. Deltagelse må være op til den enkelte roer i samråd med dennes træner, og der stilles således 
ingen krav fra min side om deltagelse i vinterens ergometerkonkurrencer. Der er gennem det sidste 
mi opstået mange tilbud til roerne i løbet af vinteren, men øjensynligt er behovet begrænset. 

Det er dog også blevet bemærket fra anden side, at DSR der samlet har vundet Aben HerrekJasse i 
vinter-SGP-konkurrencen de sidste 2 år, ikke har stillet med nogen herrehold i år. Det er kJart, al 

kravene til denne turnering ikke kan spolere træningen for M+ roere og veteran-/rnoLionsroere. Det 
har i år været op til denne gruppe selv at finde sammen i hold, hvilket altså på herresiden ikke er 
sket. Dette kan være udtryk for manglende interesse, men er måske snarere et udtryk for, aL ingen 
rigtig har taget initiativet. Til næste år vi I jeg derfor via de ansvarlige trænere sørge for, at der eksi
sterer et etableret tilbud, der er åbent for dem, der gerne vil ro vinter SGP. 

Med hensyn til aktiviteter på vandet har DSR faktisk været særdeles aktiv på vandet i den forløbne 
sæson med deltagelse af tre hold i SGP-turneringen, deltagelse iSAS outriggerregatta samt mange 
andre nationale regatter. 

Rune Gartner 
Kaproningschej 
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Velkommen til Heidi 

Fra hospitalsmad til det græske køkken; et smut forbi chefstolen; og nu aktive rotag i DSR's køk
ken_ Læs portrættet af Heidi Hermansen, vores nye "køkkendame" 

Heidi Hermanscn pu 28 år er vores nye ... , "- ja, hvad er det nu lige, I kalder mig?" , griner Heidi: 
"køklændame, økonoma eller som en af DSR's medlemmer sagde (og her nævnes ingen navne), 
køkkendulle." 

Heidi er uddannet som økonoma på Hvidovre Hospital, men føler efter to år, at hospitalsmaden er 
for deprimerende, og søger derfor væk . Det viser sig dog bilde at blive Heidis og centraLkøkkenet i 
kødbyens held. Efter tre dage i centralkøkkenet rykker Heidi nemlig ud til et siikaldt satellitkøkken 
i Farum, som leverer mad til omkring 275 hjemmeboende pensionister i kommunen. Her er che
føkonomaen gennem 26 år netop blevet fyret, og Heidi ryger direkte ind i chefstolen efter bare at 
have været udlært i et år. Uden oplæring, men med en minirnumsarbejdsuge på 50 timer, får Heidi i 
løbet af et år køkkenet op at stå. Da køkkenet nu igen er rentabelt, bliver ISS straks interesseret og 
opkøber stedet. Heidi ønsker imidlertid ikke at arbejde under så stor en organisation, og hun siger 
sit job op. 

Heidi Hermansen svinger nu 
fadene som ny koklændame 
i DSR. til R/æde for de mange 
med/emmer. der spiser i klubben. 

I marts 200 I står Heidi så uden job og har samtidig lige sagt farvel til kæresten gennem seks år. 
Endnu engang tager Heidi udfordringen op, da hun ser en annonce i Frederiksberg Bladet, som 
søger tjenere til en restaurant i Grækenland. Hun tager til Chios i Grækenland og kaster sig ud i 
kunsten at servere for grækere. 
"De spiser mange retter og temmelig hurtigt, og del mindste vink betyder, at der skal tages ud af 
bordet, og så forventes det, at næste ret står på bordet efter bare fem minutter. Og sa vi I de kun tale 
græskl", forklarer Heidi. Derfor bliver det også helt naturligt Heidis opgave at tage sig af de mange 
turister på restauranten. 
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§7. Bestyrelse 

Klubben ledes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af fonnanden, kassereren, sekretæren, materielforvalleren, kaproningschefen, in
struktionsrochefen, motionsrochefen, I angtursrochefen, kajakrochefen samt hus forvalteren. 
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 3 medlemmer. 
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer. Be
styrelsens flertal skal være ordinære medlemmer. 
Sanune person kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter. 
Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse 
specielle opgaver eller til inden for nætmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner 
(f.eks. inden for rochefemes forretningsområde). 
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i k.lubbens lokaler. 
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmeme lige, er 
fonnandens stemme afgørende. 
Klubbens tegnes af fonnanden i forening med kassereren eller af fonnanden i forening med mindst 
2 yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pantsætning af fast 
ejendom tegnes klubben dog altid af fonnanden, kassereren samt fire andre generalforsamlings
valgte bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt, 
til et eller flere af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, med henblik på indgåelse af 
retshandler af en nænnere afgrænset karakter. 

§8. Generalforsamlinger. 

Generalforsamlingen har - inden for de af loven afstllkne grænser - den øverste myndighed inden 
for klubben. 
Generalforsamlingen afholdes med 45 dages ~kriftlig varsel - jL dog undtagelsen i § II - gennem 
klubbens officielle meddelelser eller ved almindeligt brev til samtlige aktive og passive medlemmer 
og æresmedlemmer. 
[ indvarslingen til generalforsamling meddeles tid, sted og dagsorden. [ forbindelse med ind
varslingen til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen for det 
kommende ar. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt se
nest 30 dage før generalforsamlingen og skal gennem klubbens officielle meddelelser eller ved al
mindeligt brev bringes til samtlige medlemmers kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen. 
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 ru- og er ajour med kontingentindbetalingen, og som har væ
ret aktive medlemmer i mindst 4 måneder umiddelbart før den måned, i hvilken gene
ralt(lrsamlingen afholdes, har stemmeret. Stemme pil generalforsamlingen kan afgives personligt 
eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog saledes at ingen kan møde 
med mere end en fuldmagt. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, der i forening affatter referat. Beslutninger 
og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog lovændringer - jf. § II - og beslutninger om 
eksklusion af medlemmer -.if. §S. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning, 
medmindre der kun foreligger et kandidatemne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning 
sker ved håndsoprækning. I alle andre anliggender tinder skriftlig afstemning klin sted, når dirigen
ten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det. 
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S tyrmandslaugets general forsarrlling 

Efter den ordinære generalforsamling afholdt Stynnandslauget vanen tro sin generalforsamling 
med stor tilslutning fra medlemmerne. Den afgående bestyrelse aflagde - under de ligeså obligato
riske højrøstede tilrdb om bl.a. "visioner!", "utilfredshed''', "genvalg!" og "røde tal!"·- sin beret
ning om det forløbne år. 

En af laugets traditioner er at forære klubben en gave. I år blev det et gasvanneapparat til terrassen, 
der nok vil blive flittigt brugt på kølige aftener. l fonnand Pauls rravær modtog kasserer Johan Fry
dendahl gaven på klubbens vegne. 

Under almindeligjubel blev den nye bestyrelse for stynnandslauget bekendtgjort: Karen Lauberg 
(ny overstynnand), Ole Hansen, Rasmus Fog-Petersen og Jette Sørensen. 

Red 

Johan Frydendah/ modlog på bestyre/sem vegne styrmandslaugels gave lil klubben' 
El gasvarmeapparallil terrassen. 

Del ny styrmandslaug i højt humør. 
Fra v. Ole Hansen, Jelle Sørensen, Rasmu, Fog-Petersen og overstyrmand Karen Lauberg 
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skal der inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer har stemt 
for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages v3ISel og med samme 
dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig. 
Ti I vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer. 

§12. Reglement. 

Medlemmerne må i et og alt rene sig efter det af bestyrelsen vedtagne reglement og andre bestem
melser. 
Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen formene den pågældende adgang til benyttelse af mate
riellet og til klubbens lokaler for et nænnere fastsat tidsrum. l særlige tilfælde kan bestyrelsen, om 
den finder det nødvendigt, indstille den pågældende til eksklusion på den førstkOlmnende general
forsamling, jf. §5. 
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet el ler ved grov uagtsomhed foran
lediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning der
om. erstatningspligtig over for klubben. 
Et eksemplar af klubbens lov og reglement skal sammen med DFtR's langtursreglement til enhver 
lid findes opslået på et synligt sted i klubben. 

§13. Bøger og regoskab. 

Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt 
forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere opbevarer bestyrel
sen klubbens korrespondance. 
Regnskabsåret løber fra I. oktober til 30. september, på hvilken dag det afsluttes. Regnskabet til· 
stilles senest IO dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det med disses antegnelser 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
Regnskabet skal henligge til gennemsyn på klubbens kontor de sidste 3 dage før generalforsamlin
gen. 

§14. Klubbens ophævelse. 

Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestermnelser som for lovæn
dringer -j f. § 11. 
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et udvalg på 5 medlemmer, der realiserer kJubbens 
ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalfor· 
samlingens bestemmelse til støtte for et fonnål i lighed med det, klubben har haft. 

Vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 28. marts 1917 og senest ændret pil den 
ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2002 
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Orienteringssektionen 

Referat fra generalforsamlingen den 11112-2001 k!. 20.00 

Dirigent. Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed. 

Beretning. Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 6 \. sæson. Orienteringsforbun
det har stadig store økonomiske problemer, som følge af mindre tilskud fra tipsmidlerne samt færre 
medlemmer. Oven i dette har man iværksat en plan med betegnelsen plan 2007. hvis hovedmål er 
at opnå store internationale resultater. Dette betyder, at fra I. januar ændrer man hele mønstret for 
medlemsbetaling til DOF. Klubberne kommer til at betale 185 kr. per voksen medlem. Til gengæld 
bliver O-posten gratis, og de fleste af løbsafgifterne bortfalder. Vi må håbe, at dette ikke får DOF's 
medlemstal til at falde yderligere, for i så fald opnår man jo ikke den ønskede forbedring. Sektio
nens styre vil fremlægge et lovændringsforslag i tilknytning til dette. 

Gåsehusløb. Årets første arrangement var julekispus. Det var som tidligere meget velbesøgt. Der 
var på det nærmeste ikke plads i Gåsehuset. De 2 vinderhold har traditioen tro påtaget sig at arran
gere dette års julekispus. Forårets løb var ganske ringe besøgt., men pæn tilslutning i efterill-et. Vi 
holder fast i 5 løb om foråret og 5 om efterdret. Mikkel har som sædvanlig klaret vedligeholdelsen 
af huset. 

Divisionsturnering. r samarbejde med KR og Maribo deltog vi atter i år i divisionsturneringen. Vi 
stillede op i 6. division og blev sammenlagt nr. 5 ud af 6 hold. Maribo har meddelt, at de vil løbe 
sammen med de sydsjællandske klubber, men vi fortsætter samarbejdet med KR. Næste års løb 
finder sted den 20/4-2002 i Danstrup og den 28/9-2002 i Valborup. 

Åbne løb. Som tidligere år for fa deltagere til disse løb. Vi mangler 5 til IO medlemmer, som sæt
ter O-løb så højt som sport, så de vil deltage i en de.lløb. Vi har behov for lidt flere "rigtige" 0-

løbere, som med tiden vil kunne overtage sektionen. 

Stifinderløb. Det 56. Stifinderløb blev afholdt den 13/5-200 I i Danstrup/Krogenberg. På grund af 
problemer med skoven fik vi først omkring I. februar tilladelse til at arrangere løb og med højst 
300 deltagere. Deltagerbegrænsningen viste sig ikke at være et problem, idet der kom 300 løbere. 
Vi havde et meget vellykket arrangement. Samme stævneorganisation som de forrige år med Ole 
Hørup som stævneleder og Ronald som banelægger. 

Klubmesterskab. Vi havde i år henlagt løbet til et B-løb i Tisvilde Hegn, og det blev virkeligt et 
tiJløbsstykke. Antallet af tilmeldte damer var ved at ødelægge arrangørernes startliste. Der var 8 
damer og 8 herrer, der gennemførte. I druneklassen blev det Helle Luthmann, som blev den førs te 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Postgiro 500 3466 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 392963 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 l I 

Formand: 
Paul Brun iche-Olsen 
HøjrupsAJle 27 
2900 Hellerup 
tf 39404842 
e-mail: fonnand@dsr·online.dk 

J<aproningschef: 
RWlc GlirtneT 

Skindergade32, lej. 17 
1159 Kbh. K 
tf 26747048 

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

lostruk(ionsrochef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 FrederiksbeIg 
tf 38 IO 95 62 

e-mail: kaproning@dsr-online.dk e-mail: iostruk1ion@dsr·online.dk 

Langrursrochtf: 
Lene Christensen 
Præ51øgade 18, 2.th. 
2100 København ø 
tf 35420515 

c-mail: langtur@dsr-online.dk 

Husforvaller: 
Mogens Haut 
Strandvængcl 55 
2100 København ø 
tf 39 29 84 99 

Kajakrochef: 
Christian Hjorth Lorentzen 
Wilkensvej 18, 4.N. 
2000 FrederiksbeIg 
tf 38 IO 2550 

e-mail: kaJak@dsr-online.dk 

Kogemester: 
Susanne Agersnap 
H. C. 0rstoosvej 63 
1879 Frederiksberg C 
tf 35 36 8805 

e-mail: husforvaiter@dsr-online.dk e-mail: koegemcsler@dsr-online.dk 

Fonnand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tf 4S 88 58 86 

Kasserer: 

Konlingenlkasse,..,r: 

KWl skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvængel 55, 
2 l 00 København ø 
e-mail: olehan25@get2ner.dk 

Orienteringssektionen 

Sekretær: 
Nis C. J. Schmidl Johan Frydendahl 
Hvedevej 14 st. Engbakken 27 
2700 Brønshoj 2830 Virum 
tf 38284871 tf 4S 85 8605 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2, 2.N. 
2 l 00 København 0 
tf 39 27 48 82 

e-mail: dsr@dsr-online.dk 

Motionsrochef: 
Peler R. B. Hallo 
Lyse~ordsgade 7, 51.th. 
2300 København S 
tf 32 59 5 l 00 
e·mail: molion@dsr-online.dk 

Motion+: 
Lars B. Kristensen 
Sleen Billes Gade 7, 5. N. 

2100 København ø 
tf 354284 56 
e-mail: pluS@dsr-online.dk 

Materielforvalter: 
Flemm ing Borg Jensen 
Brost}Ucvej 145 
2650 Hvidovre 
tf 3677 IO 09 
e-mail: maleriel@ 
dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7. I. 
2820 Gelllofic 
tf 39 68 03 19 
e-mail: h·u((Vssi.dk 
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Billedglimt fra gletcherturen 
I decembemummeret bragte vi artikler om sommerens tur til Hardangerfjorden, hvor der også ind
gik en dag med gJetchervandring. Desværre havde vi ikke plads til så mange billeder, så her er lige 
et par biJleder mere, taget af Tina Taul, fra gletcherturen. 

Hans-Henrik på vej ned i gletchertroldens hule. Modigt, ikke sandt? 

Ved foden af blåis-væggen 
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Orienteringsløb 2001/2002 

Dato Løbstype Skov 

03.02. Gåsebusløb Ravnsbolt 
24.02. Gåsehusløb Ravnsbolt 

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

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 

3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl, 
Engbakken 27 
2830 Virum 

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

(Tilmelding 14 dage før) 

Materiale til bladet 
kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-onJine.dk 

Arrangør 

*** DSR *"* 
*** DSR *** 

I.ndlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan 
sende maskin- eller håndskrevne indlæg. hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan aneve
res i brevsprækken pil kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som 
tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -fødder, da 
de er besværlige at fjerne. 
Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadline for næste nummer: mandag d. 11. februar 2002 

Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, ltv., 2200 København N, 
lif. 35 82 J4 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne BeAtzen 

Tryk: Otfseta, 4913 Horslunde Oplag: 1.200 stk. 
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Ekstraordinær generalforsamling 

Stynnandslaugel~ bestyrelse ville naturligvis ikke stå tilbage for klubbens bestyrelse og holdt derfor 
også ekstraordinær generalforsamling d. 8. januar, hvor det lykkedes at hverve DSR's fonnand, 
Paul Brtiniche-Olsen, som medlem. Da fonnanden ikke havde deltaget i laugets ordinære general
forsamling, hvor der jo ved kontingentbetalingen uddeles juleøl, modtog fonnanden en 47'er ved 
indmeldelsen. 

Red 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 2 ' MARTS 2002 • 70. ARG. 

~n 

Regillf: S'ggDrd. tidligere el'll'hlprOt'f 0R 1111 ernarinKJelupUI. 

holdt d I J I el W!/bf!søgl og ill/ormativt jOFtdfOR M/MW og u nænng i DSR 

S(! ~",jef "ylf;R" Ilnh om s,.,.n/ud og l'TJ1f1'f;ng , b/adI'! og /tSf d/R !.II ... , qUUUfL 
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INDMELDELSE: sker ved ill udfylde og indbetale IIldmelddsesglrokon. Dette forelindes på kontorets dør i bild· 
hnllen. Indbetalingen dækker de 3 første maneders konllllgenl. 

KONTINGENT; opkræves kvarlllJsvIst forud viii giro. Ved overskridelse ilrt)ftaJI~frist pålægges et gebyr pa 25 kr 
pr rykker HVIS rykker krydser forslnkel lOdbe1a hng. kan der ses bon fra rykker, nlen gebyret vil blive opkrævet det 
følgende kV/lrtal. Kontingemel er 540 kr pr kvartal Medlemmer i aldl!~gruppen 20·24 ar betaler 360 lu pr kvartal, 
Idel første kVlHla)s kontingent dog er 540 ~r. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skrifllig1lil "litbben (ink!. e-mail Iii I-.ontlngenlk:lssereren olehim2S@get2nd.dk) 
Udmeldelse skal ske med mInds! 3 dages varsel III en kvartalsmilned (l/I, 1/4, 1/7 og 1/10). Genmdmcldelse fra perso
ner, der hM udmeldt sig af klubben mden for de seneste 12 måneder. accepteres kun mod betalillg af konlinge1l1 for 
periOOe11 fra udmeldelsen til genindrneldelsen. 

ons ~ IKKE AlrTOMATISK lIDMELDELSE VED RESTANCE:: Miln er medlem og kontmgentpligrig, Indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktIViteter benyttes. Ekskli!siOil VII først finde sted ved 
ell reslance svareJlde lil /'i - I års kont ingen\. og ft."Slancen \'il om n.odVtlldigr blive mddraget ved inkasso. Alle omko.;l

ni nger I rorbindeise her med beta les a r sk y IdnerefJ 



Aktivitetskalender 2002 

Dato Dq!ivenhed 

f 2. "..ru Klub,nestcr~l< abcr I IIldcndor:> kaproning 

2. marts Bfåt0jt: 

4. marts FOl'Stehjadpslo::ursus - repeht,on/opfolgJ1ing 

J6.mart\. Førstehja:Jp*u~us - I. gang 

IS, marts Forstc LnlTOdllktionsaften 

23 . maæ. 

6, ~pril Inslruklordag 

7 apri l SUlrIderhcjsning 

" apri l Anden IIItToduktion~Rcn 

9 maj Kr. HUll1nelfansrur til Flensborg 

17 "" Forlæn el lIlSdur ,p p a H{'!Uand~ kanaler 

Nyt fra bestyrelsen 

• Bestyrelsen har d 2. februar a(holdr $l rJtegidag. Vi håber i næste ou'nrner at kurUlc br inge en 
orientcrmg fi1I bestyrelsen om rC'iU llaleme af dagen i foml af tanker, fors lag ti l diskussion og 
nye lilug på de ror.;kd lige omnider af klubbens l iv 

Hjælperfest 

Der afholdes hjælpcrfcsl for udvalgsmedlemmer, instruktører 
m.v. den 23.3. 

Døren er åben for ovrige medlemmer fra kl . 23 (entre 30,- kr.) 

, 

I 



Aktivilet J 
Kemeakt iviteter: 

Roning 

Kajakroning 

Beskrivelse 

Insrruklion Starlo:::r med 2 inrroduklioMaftner i for'4ro:::\ 
[1I~truk1.ion mandag.,. onsdag kl. 17.1 S 
fll: !lo:::s rooing tirsdag ~ torsdag kj . 17.30 + sondap,e 
~JJgnl rc. rnot iQnSlUT og andet : se opslagsta ... len 

lns!nlk1lonen. pingvInpius. ka)akptus. tangrurc og [eb samt "'~J 
geholdelsesdage m !TI - tjek kaJakops lagsLavlen I s tyn~elsruen 

eller r lJld os pt1 nene! 

c-. -, .. - io-,,-· ----+1 ~··S"c-.,cd'-p! pandcn-;: ronmg - deT Toes I hold -
VmlWii!:son Mandag1-- torsdngllI8 + 19 
SofJvncr: iirsdag + tor.;dagkI 17. 

reknik --~Hvtr søndag kj '-6-- Fejlr~tng og rQ-ItlO"uk af mStnlkw~rJ 
Vtnterhal ... ~rtt - I ffiollonsrommet 

I Andre a~:;j-;'jteter.So".'m"h"'A'" -p; "",d" I 
Badmimoo: - - -l:O~dag fOOlllddag kJ 9- 12, Nyboder Skok: (\'intmæsonJ 

Se opslagsta vlen I 
Gymnastik ~Mange forskellige typer af gymnastik. 

--t. ! "c:;Ovcrsiglcn pa opslag;ta ... len cl. bladet el. hjemmeSidc~~ __ j 

MotionSI\Jrnm~1 

1 ___ _ 

Svømning: 

"Tango: --

I_-
Yoga: 

~:~~~:::::~~::d:: :g:::~~: laste lider. J
1 Dcrf04'" er dCI begrænsede Ih rider i ergometer i vinterhalv,in:l 

Udenfor do::: bookede lider er der åbent for alle 

+&ienteri"ngssektiCMlen arTallgerer løb i ]{avn~holl skov med ud--' 
gangspunktl Gåsehu5.et Se opslaget J hladet . Nomllllt hver J. SIJil- I 
d:lg mellem IO- J 2 i vinterhalvåret I + Sundage ! li- Il), HillerTodgade svommehal. [)ene er safflmtfl med I 
de andre rokJubber J kolX:M3\fnskredsen 

+ --
Lukket hold Tilmttrllng I stnnen IIf \·interen er nød ... endig l 

I Lokket hold Tilmelding istanen ahilllerc:n er fI0d~-;:;d-;-g. I 
l 



Infonnationsmøde om langtursroning 

og årets langture 

Torsdag den] 1. april kl. 20 på verandaen 

LangrursudvalgeL holder inforrnationsmøde for alle 
interesserede og nye/gamle langrursrocre d. II. april 
kl . 20. Vi fortæller om forskellige former for langtu
re og viser udva Igte lysbilleder saml video fra sidste 
års ture . 

Mød op og hør m~re om dine langrurs weekend- og feriemuligheder for 2002 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, så hold øje med langrurstavlen ! DSR 
og blade~ hvor ~rets rure er eller vil blive annonceret. 

Med venltg hdsen 
lang/W's udvalgel 

'røjsalg hver torsdag 

Udvalget af DSR') klubtøj er stort! Du kan købe både rodragt. roshorts. kasket, T-sh;rt, svedlTOJe, 
Oeccc-trøJe, ros æder og rojak.ke. 

Hver torsdag mellem 20-21 swr en repræsentant ful tøjudvalgel til r,idighed, hVIS du onsker (lI se 
nærmere på de forskellige produkter og måske prøve, hvilken størrelse der passer bedst ld dig. Du 
finder os ved ~I se dkr el del orange 'Løjsalg-skilt' . Du kan altid bestille tøj ved at udl)ddc en beo 
sullingsseddel og aflevere den i baren. Tøjet vil blive lagt III side først kommende lorscl~g, hvor du 
kan købe del I barens åbningslider. Du skal være opmærksom på, al vi aldrig udleverer lØj , før del 
er bel.''}II 

Svedtr~lcr med svipsere~ 
Der har desvæne været fejl pil enkelte af vores langærmede svedtrøjer st!. 5. S~ulle du være en af 
de uheldige. der har lrukket en nine, kan du kontakle løjudvalgel. 

) TO)uDvolge l 



- på vandel igen! 

Su ,ndt' rh ejsning. sondag d. 7. april kl. J 2.00 

Standeren hejses mens Studemersangemc underholder og nye bAde døbes. 

KI 1.?JO er der en hyggelig hlOSL. hvOl" du kan mode dUle ro(~ner og planlægge sæSOflef1S ture 
B,lIetler (50 kr) kan kobe~ i bonn 

Otrefler er der mul igJll~d for 1lrel rorsle T()(Ur 

Venlig hilsen besryrelstll 

Otler Grand Pri x 

Nu er 4 runde af v,rucrc!ls Oner Grand Pr l:'; afsl ur\l'l. Efter 4 runde ligg('r OSR's hold pol fu lgende 
pluccringer 

DSR de ltager i konkurrencen med to damehold. DSR' s hold I den åbne: hcrreklassc og vc:lcran-ml~ 
hlll kun dchagCL I I Ilmde af I..onkurrroccn 

14 rl.lIldc: opnåc<k: "OSR Ih 81 ro 30 JJO m. h"',I~C:1 gaven J plads <tg II points. mens 'l)SR 
SOS~ ·· roede 21).86] m og upmledc 9 poin15 og tn 5. pb ds. 

(kn smntellc plaU::" llg for DSR' s damer scr således ud' 

Point 
57 

so 



Indkaldelse ti] stiftende møde om MOTION 0+ 

Vi er efterhånden mange mødre og fædre i DSR., 
og da vi jo alle ønsker at komme på vandet Uldimellem, 
være med til gynu18Stik eller i træningslokalet, 
er ideen at etablere en pasningsordning for vores små 
rollinger. 

Formålet er også at tage stilling til, hvilke ting. vi kunne ønske 
os til klubben, som ville gøre hverdagen nemmere for os, når 
vi har de små med. 

Derfor indkaldes til sti ftende møde for etablering af MOnON 0+
gruppen, for a Ile interesserede: 

Søndag d. 17 marts kl. 16.00 i DSR. 

Vel modi - På mOlionsudvalgelS vegne 
Rikke Borre 

O-løb i april 

April måned bliver travl for DSR's o-løbere. Den første weekend efter påske, søndag 7. april, af
holdes sæsonens sidste Gåsehusløb. Der er som sædvanlig mødetid mellem IO og 12, og alle er 
velkomne. 

Allerede weekenden efter arrangerer vi 14. april Stifinderlob i Store Dyrehave ved Hillerød. Der er 
ligesom alle de foregående år brug for hjælpende hænder, så hvis man har tid og lyst, vil Hans eller 
Johan gerne formidle kontak! til arrangørerne. Vi begynder tidligt om morgenen og er som regel 
færdige midt på eftermiddagen. 

Den sidste større begivenhed i april måned er Divisionsmatehen i Danstrup/Krogenberg Hegn ved 
Helsingør lørdag d. 20. Her sti Iler vi hold sammen med Københavns Roklub. Vi er altid med 
fremme pil de baner, hvor vi kan stille løbere, men da begge roklubber har problemer med at finde 
kvindelige lobere, klarer vi os samlet dårligt. Ved kJubmesterskabeme sidste efterår så vi. at der er 
mange dygtige kvindelige o-Iobere i DSR. De er meget velkomne til at kontakte Johan angående 
Divisionsmatchen. 

Hans Juul Andersen 



Ringkøbing Fjord & Stadil Fjord, 10.-1 4. juli 2002 

r ir sbl v; på $()lllJl~rlang(Uf lil et af Darunarh nalu r S ~0nne områdcrc RiIlgl..obing Fjord og dennes 
"lillebror", SI&djj Fjord, som er forbundet med Ringh,blllg Fjord vitJ den smukh Vona. 

KOflC(:ptel er en lur med landhokl og fast 
oV('ma l~ el Sled, sJ især langlut$r(ICfe med bero 
kan deltage uden ~svær_ Vi II",er b.lde i ~købi.ng 
Roklub. Ol: m<,:d khJ~n som udgangspul\kl h~r 
dag ror VI ril forskellige deSlinatiooer,lwor v, sJ< tlll 
nwdes med dagens landhold og,;e r på lIal"r ng 
seværdigheder, Er der ;nlere%c k:> r del, kM vi også 
medbr lllge el pac kajakker hjClluMti'3 

Er man pil landhokkl, kan m.un f eks. lage pi 
vandrelur ø lIe&n cUer hvad med el smUI p.i 
sIranden i HVIde ~ande'l 

Overllillf\l)1& og forplejrung ; øvr\":1 Vi bor t>å 
være lser pl Rmgkøbing Vandre rnjem, hvor man 
også kan lave mad og bruge deres glimrende 
facih lcler i ovrigt (se: www. rolidk).Ønskerman 
p rivalli~' , er d~1 muligl ~ un al vær~ IO perso~r om ~ t 

"zr~ I $e, men d~ r er plads Iii seks personer pr . 
v.l:rc ls~ . 

~I!agere ' Mellem 8·1 S personer, d~kL oorn. 

Trllllspor1 : Esn~ biler 

Prisoverslag: KJ . 2.000" pr. per~n /ekskl børn) 

Er du interesseret; delt.:: uov~rllllfn" tilbud, så skynd diS at s~riv" dig I'~ l ilme ldi"g5fi.sl ~n . . cl vi kan 
f3 plads på vand rerhjemmet. fØr ty skerne kommer! 

Dorte, Selma og Flemming 

, . '''f'. . . 



Hjelmsjo 2002 

Også i år afholdes den traditionelle HjelmsjoleJr-msouktion/træninglsociall samværlkajak el k": r bare 
DSR-ferie, men da alt er under forandnng og meget, meget lidt varer evigt, er det spændende at se 
hvordan det bliver i 2003. 
Men på længere sigt skal der nye kræfter til af folk med indgående vIden om materiellet og lil scul
lednslruktlon. Del skal være folk med interesse for sagen og med mulighed tor af afse tid til at gen
nemføre arrangementet. 
Og hvor er sa disse medlemmer, m{lske kaproere, der trapper lidt ned, måske fra rTlotion+ eller nog

le ihærdige instruktører. 
Der er tid til at finde ud af det, rTlen tænk gerne over det, og tnteresserede må gerne stikke en finger 
i vejret og medvirke allerede i år. 

Årets Lræf i det svenske er HJS(sal til al starte torsdag den 25. juli og slutte onsdag den 7. august. 
Hjelmsjo er et rostadion ca. 55 km fra Helsingborg ved OrkellJunga ved E4 i relning mod Stock
holm Pil søen er udlagt ell 2000 m lang afmærket kaproningsbane, og på land er der el hus med 
alle faciliteter som opholdsstue, køkken, soverum, omklædningsrum, bad og sauna. De fleste sover 
dog i medbragte telte. 

Fonnalet med arrangementet er at give medlemmerne mulighed f Dr at ro sculler og olltnggede bade 
på roligere vand, end det normalt er tilfældet på Øresund. Det er for rutinerede roere. for begyndere 
og alt der irr.ellem Det vil dog være en fordel, hvis man forinden har modtaget nogen scullerjn~ 
struk1wn, blandt andet fordi vi ikke tager de mere stabile gigscullere (svavacme). gigdobheltscul!e
re og gigdobbeltfirer med. 
Der vil også være mulighed for at muntre sig i kajak. 

Du kan deltage j hele perioden eller i et mindre antal uage, uog nundst J dage for at at noget ud af 
det. Prisen j år bl iver 100,- kroner pr døgn og ink.luderer a II undlagen transpon t i l og fra Hjelmsjo. 
Du kan allerede nu sætte kryds J kalenderen, men tilmeJdingsliste kommer først op i begyndelse af 
maj. 

Mogens How 

~J\.:lateriale til bladet "---."-- .----.- .... _-

r kan sendes pJ e-mail til lIdressen: bladet<[i1dsr-online.dk 

Indlæg kan nalurGgvis ogstl Fremsendes på diskeNe I~ DSR mt(! art. til redaktionen., eller man kan sende 
maskin- eUer håndskfevne indlæg, hVIS man ikke har mubghed for andet. Indlæg kan afleveres i brevspræk
ken på kontoret J oodhallen med attentIon til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen., at indlæg sendes som vedhæftede filer (II e-nlails og Ikke som tekst 
direkle i rruJils EndVIdere Ixder VI om, at indlæg ikk.~ torsynes med sidehoved og, -fødder, dl\. de er besværli
ge at fjerne VI modlager ogsa gerne billeder til iUuSlra!ton af indlæg 
Deadline for næste nummer: Maodag d. 11. marts 2002 

Redaktion: Lars Bundesen (ansvmhavende), Lundtoftegade 96, J.rv, 2200 København N, 
tlr. 35 82 14 18. Henrik Pedersen, Majbrin ]'. Jensen og Marianne Bentzen 

[ry~ C?ffselll, ~ J3 !:lo_I_·sl_u_nd_e _________ _ ~ 
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Vidste du, at bananer kun indeholder 3 % fedt? 

Regitze Siggard, tidligere kaproer, lagde tirsdag den 15 januar vejen forbi DSR og satte p~ en god 
og in formativ made fokw; på vores kost og ernæring. Regitze er uddannet bromatolog og arbejder i 
dag for Team Danmark. 

De fleste, som træner, vil på et tidspunkt støde på problemer af følgende karakter: 
• Væskeindtagelse 
• Kulhydratindtagelse 
• For få grøntsager 
• Madmængder 

Disse emner gav anledning til masser af snak omkring fedtforbrænding; hunigt og langsomt opta, 
gelige kulhydrater; "6 om dagen", og en o ve rTaS ken de test vedrørende fedt i madvarer. 
Under Regitzes rore<.lrag blev mange a r os gdng på gang overrasket over fakta som: 

. chokoladebar 
meget fedt I en 

Der er ligeså · 23 bananer 
10111 1 

(O 

rrJiIJifHlHlfJJ&CiIIIfiJ1rrtJ_fJJJf1HfIIl 
1 magnllnl-is= 

60 pærer= 
80 ps. vingummi/lakrills= 

18 'Iilur-is 



En aRen med masser af informationer og gode tips mundede ud i konklusioner som: 

• Mere væske 

• Flere kulhydrater 

• Masser af frugt og grønt og 
• Mindre fe!ll 

Det var en fantastisk lærerig aften for os. som var mødt op, og hvis du nu er blevet lidt mere nys
gerrig efter nere gode råd. så supplerede Regitze aftenen me!l ngo nyttige links omkring sWldhed, 
kost og ernæring: 

Fysisk aktivitet: 

hnp://www.moliononline.dkI 

www.sportspladsen.dk 

www.dr.dk/max30 

www.madogsundhe!l.dk 

www.webopskrifter.dk 

hnp.//www.fcdtfattig.dk/ 

http://www.madprocenter.dkl 

Vægttab: 

hnp://showroom .netdoktor.comIDKJnycome!llovervaegtJ 

www.fatlow.dk 

www.slankesiden.dk 

www.sportspoint.dk 

www.slankeinfo.dk 

Generelt: 

www .sundhed.dk 

www.Helse-guide.dk, www.Helse.dk, www.netdoktor .dk, www.sundsmarl .dk. www.vitaviva.dk 

AI Marianne Ben/zen (red) 

I I 



Quiz: Hvor meget fedt er der i maden? 

Ncdcnfcr scr du en række madY3rcr. Sæt kryds ud for. hvor rtlt~gel fedt, du mener, du ~r i 100 g af 
madvarer. 

Se de rigt igt - og måske overraskende - ~var I n3:sle IV. af bladet 

~
v. liIrtbelcgociS;-. ~'N æsteD fedt-ll . . Lidi redl (Jf" Rimelig redt--\ Mtgel fedl Næsten 'lUn 

_ I fri ( O-~g) 10.& _ iO-1Q..gL (3G-1~ rtdl f>7S--'l . 
Almindelige nødcboller l 
'Pommes frites,· kØbte, 1 - : --T 

I tilberedte " 

Hvid! franskbrød m. 

birkes 

Groft solsikkerugbrød 

Lakridskoo fekt 

f RorrimgIe fra bageren 

\ Økologisk skorreosl, 

rnikl45 __ o. 

r_
I 
I 

Vindruekerneolie r
""'" ----J ---

, 

Almindelig sk..::reost 

mild lOY .. 

~ M i k1o_00lge.~pc~~ 
\ Mara~1 med nødder 

Hasselnodder 

YoghU!1 med frugt 

T·~ 
t -

- ~ 



Deltagelse i vinterens ergometerkonkurrencer 

Svar på indlæg af Hans Juul Andersen 

I sidste nummer af medlemsbladet efterlyser Hans Juul Andersen DSR-hold i DFfR's vinter 8' er 
Grand Prix-turnering (8GP). 

Aktuelt deltager DSR med to damehold (som jeg bestemt ikke vil kalde sølle). Det ene hold, der 
ligger på en 6.-plads, er et M+ hold. Det andet er et blandet elite/motionshold, der aktuelt er på J
pladsen . 

Endvidere efterlyses deltagelse i Ergometer Sjællandsmesterskabeme i Roskilde og slide
konkurrencen CISO i Gladsaxe. 

Spørgsmålet, hvorfor DSR ikke deltager med nere hold ved disse begivenheder, er berettiget og 
giver mig anledning til at komme med nogle almene betragtninger angående vintertræning. 

Som alle ved, er roning delt op i en vinter- og sommersæson. Kaproningstræningen foregår om 
sommeren på vandet og om vinteren for en stor del artiden i roergometer. Dette er imidlertid ikke 
den eneste forskel, der er på vinter- og sommertræning. 
Vintertræningen skal danne grundlag for fysiske og tekniske forbedringer for den kommende sæ
son og er saledes ikke en fortsættelse af sommerens konkurrencer. Desuden skal overbelastnings
skader forebygges, og mange roere har behov for et mentalt pusterum inden sommerens konkur
rencer. Vintertræningen bør således ikke rette sig mod diverse indendørsergometerrnester.-;kaber 
eJler Vinter 8GP-tumeringen. Disse konkurrencer må betragtes som et tilbud til variation af den 
noget monotone vintertræning og har i rent kaproningsmæssigt øjemed ikke noget fomuftigt for
mål. Deltagelse må være op til den enkelte roer i samråd med dennes træner, og der stilles således 
ingen krav fra min side om deltagelse i vinterens ergometerkonkurrencer. Der er gennem det sidste 
mi opstået mange tilbud til roeme i løbet af vinteren, men øjensynligt er behovet begrænset. 

Det er dog også blevet bemærket fra anden side, at DSR der samlet har vundet Aben I-Ierreklasse i 
vinter-8GP-konkurrencen de sidste 2 år, ikke har stillet med nogen herrehold i år. Det er klart, al 

kravene til denne twTIering ikke kan spolere træningen for M+ roere og veteran-/motionsroere. Det 
har i år været op til denne gruppe selv at finde sammen i hold, hvilket altså på herresiden ikke er 
skel. Dette kan være udtryk for manglende interesse, men er måske snarere et udtryk for, at ingen 
rigtig har taget initiativet. Til næste år vil jeg derfor via de ansvarlige trænere sørge for, at der eksi
sterer et etableret tilbud, der er åbent for dem, der gerne vil ro vinter 8GP. 

Med hensyn til aktiviteter på vandet har DSR faktisk været særdeles aktiv på vandet i den forløbne 
sæson med deltagelse a f tre hold i 8GP-tumeringen, deltagelse iSAS outriggerregana samt mange 
andre nationale regatter. 

Rune Gartner 
Kaproningschej 
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Love for Danske Studenters Roklub 

§1. Navn. 

Klubbens navn er . "Danske Studenters RokJub" med undertitel: "Akademisk og Polyteknisk Ro
kJub". Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune. 

§2. Formål. 

K lubbens fonnål er udøvelse af rospon blandt medlemmerne. K lubben samler sine medlemmer til 
kammeratligt samvær i kJubbens lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed. 

§3, KJubmærker. 

Klubbens stander beslår af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold med studenterkorset samt en mur
krone. 

§4. Medlemmer. 

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der er adgangsberettiget til en af de højere lære
anstalter, samt elever i gylTUlasiekJasseme og tilsvarende uddannelser. 
Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning optage andre som aktive med
lemmer. 
Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men 
uden stemmeret på disse eller reltil at benytte kJuhbens materiel, kan optages enhver, der har inte
resse for kJubben. 

§6. Kontingent. 

Kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære general forsamling og vedtages med simpelt fler
tal. Bestyrelsen skal fremsætte forslag til kontingenter. 
Kontingent betales kvanalsvis forud, dog betragtes indbetaling inden den 8. som rettidig. Sker ind
meldelse efter den 15. i en måned betales ikke kontingent for denne måned. 
Bestyrelsen kan fastsætte et administrationsgebyr, der opkræves ved for sen indbetaling a f kontin
gent. 
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år, betaler lI3 affuldt aktivt kontingent. 
Aktive medlemmer, der er fyldt 20 år men ikke 25 år, betaler 2/3 af fuldt aktivt kontingent. Aktive 
medlemmer under 18 år, der har en far, mor eller værge, der er aktivt medlem af kJubben, betaler 
i kke kontingent. 
Efter uafbrudt medlemskab i de sidste IO kalenderår kan kontingentet, hvis dette ønskes, nedsættes 
til 2/3 af fuldt aktivt kontingent. Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter uafbrudt 
medlemskab i 3 hele kalenderår, når de som kontingent betaler 7 gange det gældende ordinære års
kontingent en gang for alle. 
Minimumskontingentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent. Passivt konrin
gent betales fra og med det år, i hvilket indmeldelsen tinder sted. 
Kontingenter opkræves kvartalsvis og oprundes til nænneste med 5 la. delelige beløb. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde be\~lge hel eller delvis fritagelse for kontingent. 
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§7. Bestyrelse 

Klubben ledes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af fonnanden, kassereren, sekretæren, materielforvalleren, kaproningschefen, in
struktionsrochefen, motionsrochefen, langtursmchefen, kajakrochefen samt hus forvalteren. 
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 3 medlemmer. 
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer. Be
styrelsens flertal skal være ordinære medlemm~r. 
Sanune person kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter. 
Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse 
specielle opgaver eller til inden for nætmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner 
(f.eks. inden for rochefemes forretningsområde). 
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i kJubbens lokaler. 
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemme/lerhed. Står stemmerne lige, er 
fonnandens stemme afgørende. 
Klubbens tegnes af fonnanden i forening med kassereren eller af fonnanden i forening med mindst 
2 yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pantsætning af fast 
ejendom tegnes klubben dog altid af fonnanden, kassereren samt fire andre generalforsamlings
valgte bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt, 
til et eller flere af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, med henblik på indg.åelse af 
retshandler af en nænnere afgrænset karakter. 

§8. Generalforsamlinger. 

Generalforsamlingen har - inden for de af loven afsl1Jkne grænser - den øverste myndighed inden 
for klubben. 
Generalforsamlingen afholdes med 45 dages ~kriftlig varsel - jf. dog undtagelsen i § II - gennem 
klubbens officielle meddelelser eller ved almindeligt brev til samtlige aktive og passive medlemmer 
og æresmedlemmer. 
r indvarslingen til generalforsamling meddeles tid, sted og dagsorden. I forbindelse med ind
varslingen til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen for det 
kommende år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt se
nest JO dage før generalforsamlingen og skal gennem klubbens officielle meddelelser eller ved al
mindeligt brev bringes til samtlige medlemmers kundskab senest J dage før generalforsamlingen. 
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 ru- og er ajour med kontingentindbel1llingen, og som har væ
ret aktive medlemmer i mindst 4 måneder umiddelbart før den måned, i hvilken gene
ralforsamlingen afholdes, har stemmeret. Stemme pii generalforsamlingen kan afgives personligt 
eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog saledes at ingen kan møde 
med mere end en fuldmagt. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent og ell sekretær, der i forening affatter referat. Beslutninger 
og valg sker ved simpel majoritet, herfra undl3ges dog lovændringer - jf. § II - og beslutninger om 
eksklusion af medlemmer -.if. §5. - Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning. 
medmindre der kun foreligger et kandidatemne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning 
sker ved håndsoprækning. I alle andre anliggender tinder skriftlig afstemning kun sted, når dirigen
ten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det. 
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§9. Den ordinære generalforsamling. 

Den ordinære general forsamling afholdes hvert år inden den 20. december og med følgende dags
orden: 
I) Aflæggelse af beretning. 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

3) Særlige forslag 

4) Fastsænelse af kontingent for det følgende år. 

5) Valg af formand. 

6) Valg af kasserer. 

7) Valg af sekretær. 

8) Valg af materielforvalter. 

9) Valg afkaproningschef. 

IO) Valg af instruktionsrochef. 

1 I) Valg afmotionsrochef. 

12) Valg af kajakrochef 

13) Valg af langtursrochef. 

14) Valg afhusforvalter. 

15) Valg af2 revisorer. 

16) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 

17) Eventuelt. 

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan foruden af den fungerende bestyrelse - bringes 
i forslag af ethvert stemmebereniget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, 
når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen - jf. §8. 
Navnene på alle i forslag bragte kandidater - hvilke er de eneste valgbare - bekendtgøres som i §8 
angivet. 
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes mindst så mange kandidater I 

forslag, at samtlige tillidshverv kan blive bcsane. 

§ 10. Ekstraordinære generalforsamlinger. 

Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 20 stem
meberettigede medlemmer kræver det med angivelse ~f, hvilket emne der ønskes behandlet, skal 
bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes senest 8 uger efter 
kravets indlevering med 14 dages varsel. 

§11. Lovændringer. 

Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dene ikke tilfældet, 
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skal der inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer har stemt 
for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme 
dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig. 
Ti I vedLagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer. 

§ 12. ReglemenL 

Medlemmerne må i et og all rene sig efter det af bestyrelsen vedragne reglement og andre bestem
melser. 
Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen formene den pågældende adgang til benynelse af mate
riellet og til klubbens lokaler for et nærmere fastsat tidsrum. 1 særlige tilfælde kan bestyrelsen, om 
den finder det nødvendigt, indstille den pagældende til eksklusion på den førslkommende general
forsamling, jf. §5. 
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foran
lediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning der
om. erstatningspligtig over for klubben. 
Et eksemplar af klubbens lov og reglement skal sammen med DFfR's langtursreglement til enhver 
tid findes opslået på et synligt sted i klubben. 

§13_ Bøger og regoskab. 

Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt 
forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere opbevarer bestyrel
sen klubbens korrespondance. 
Regnskabsåret løber fra I. oktober til 30. september, på hvilken dag det afslunes. Regnskabet til
stilles senest IO dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det med disses antegnel~er 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
Regnskabet skal henligge til gennemsyn på klubbens kontor de sidste 3 dage før generalforsarnin
gen. 

§14. Klubbens ophævelse. 

Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for lovæn
dringer - jf. §Il. 
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klubbens 
ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalfor
samlingens bestemmelse til støne for et fonnål i lighed med det, klubben har haft. 

Ved/agel på den IwnslllzæreruJe generalforsamling den 28. marts /9/7 og senest ændret på den 
ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2002 
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Orienteringsløb 2002 

~D_a_t_o __ ~L_ø_b_s~~~~ ________ ~S_k_ov __________________ ~A_r_r_an~,g~lø_r ________ ~ 
10.03 C Vallø Storskov Køge OK i 

f----------+-----
17.0.3 Gås.ebusløb Ravnsholt ,.** DSR *** I 

f----------+---
22.03 Spring nat Glo Grønholt Vang 0st/FIF HiUerød I 

23.03 Spring B Grib Skov Mårum ØstIFlF Hjllerød I 
f----------f-----'-----""''------
24.03 Spring stafet AsserborrisviJde H øst/Frf HiUerød I 

07.04 Gasehusløb Ravnsholt <ru DSR "'** I 
07.04 DM Lang Valdemarsk.ilde Sorø OK -----=-1 

_1_4_.0,_4 __ -+S_t_ifi_lD_d_c_ ... _Iø_b ______ -+-S_L_D~y rehave H * DSR * **- ~ 
20.04 6.div.mateh Da nstruplKrogeo berg PI I 

28.04 Holdløb Rude Skov OK SG 
f----------+---------------+---------------------~-----------------I 
04.05 SM Stafet Grib Skov Vest Søllerød OK - - -----
05.05 SM KJassisk Tisvilde Hegn øst I Tisvilde Hegn OK 
26.05 Statet R~vnsholt Lillerød IF 
01.06 24 timers løb LI. Hares kovlJonstru p Ballemp OK 
l 1.06 Byløb København Lyngby OK 
~~~-L~~ __________ J 

Se også sektionen!; hjemmeside for al finde flere oplysninger om 
disse løb eUer andre løbstilbud: 
http.//homeO inel lele dklrcltlusenJdsr/osek hrm 
eller via www dsr-onllnc dk -

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 
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tviødelidspunkl: Søndag mellem J O og (2 

J baner på ca. J km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl, 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf: 38 176252 (arb) 458586 OS (p ri v) 

(Tilmelding 14 dage før) 
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i , 

-------- - - -- -- --- - -- -.----- - - ---- ____ o --l 
Danske Studenters Roklub, StT:lndvængct 55. 2100 København ø 

POSlglro SOO 34 66 l-ljemmeside: www.dsr-online.dk I 
TI f. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 61 22 
MEDLEMSTELEFON (oarderobe og bådhal): 39 1858 Il 

~---
e> _ I 

FlIrml'lnd: 
Paul Elrtinichc-Ol~n 
HøjrupsAJle 27 
2900 Hellerup 
1139404842 
~n1ail' fonl1f1nC@dsr-ooltne dk 

J<a p r(ln1n~h~ f: 
RuncGlumer 
Sk indel]ade J2. lej 17 
(159Kbh K 

'iii' 2674704& 
~·mali kaprorllng@dsr-ooline.dk 

Løngru rs rochtr: 
Lel\eChml~<;ef\ 

PræS1øg.ade 1 li, 2 fri 
1100 KfIbeoh3\1rl ø 
1135420515 

c-mall: langlW"@dsr-olllllle.dk 

Husfllnalter: 
MOSCllS Haul 

Strat1dllæn~~1 55 
2100 Købffihavf\ ø 
V)<) 2984 99 
e-mali Ausf(J"lIa II tJ"!fVqsr-o/l 1 me dk 

Ka~rer: 

Joha/l Frydendahl 
EnglXlkk~n 27 
2830 Virum 
1l4S 85 86 05 
e--mad' k...as.serer@dsr-DflI\!le.d~ 

I DSI rukl i6n~rochcf: 
ChnSlen KJogh 
Benuonsvej 39, <I Ih 
200() Fredcnk.sberj', 
il 38 IO 95 62 
e-mail lostrukliun@dsr-orlljncdk 

Kaja k roc tll:f: 
ChriSllan Hjorth Lorenlzen 

Wi Ikensvc] \ 8, 4 IV 
2()()O rrederlksberg 
'il 18 \02550 

e-mail: kaJak@dsr-onlmt.dk 

Kogemesttr. 
$u5.:lnne Age~nap 
H. C 0rslcdsvC:J 63 
1879 FrtdtTJKsberg C 
ir 35368805 
e-m~lll' koegemC$ter@d~r-onllne.dk 

Kon I i ng~ nl)uss.erer: 

Kw! skriftlige hellvendelw 
DSR. Srrandva::nget 5 S, 
2 100 K.OOen havn ø 
e-maIl olehan25@~~I.d~ 

o ri en te ri ngsse kl io n~n 

Sekrtlær: 
Dor1he B~rlels 
Hjellllsgade 2, 2 IV. 
2100 K.øbenhavn ø 
~)<) 27 4882 

c-mali: dsr@dST-()fllin~ dk. 

MoJ;onsrochef: 
Peler R B H31)<J 

Lys<:~ordsg.adc 7, sUh 

2300 Kobenhavn S 
ir' 3259 5100 
e-mAli' motion@dsr-online,(\j( 

Mntion+: 
Lars 8. Knsl('11$en 
Sleet\ Bille,; Gade 7, 5 tv 
2100 København ø 
ilJS428456 
e-mAil plu~dsr-Otllln~ dk 

MalCfltlfOnl3l1er: 
Flemnlll1g Borg Jensen 

Brost)x)'C'lIcj 14) 
1650 HVIdovre 

V 3677 IO 09 
e-mai!' m:m:r1cl@ 
dsr·onhne_dk 

-----, 
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I wwwbalslev.dk 

Lys er ikke bare lys 

Ud over belysningsteknik rådgi .... er .... i og så på de øvrige om
råder Inden for elektroteknik. Vore s specialer dækker: 

automation 
elektriske anlæg 
informatik 

BALSLEV - Rftdgivende Ingeniore r A/S 
Produktionsvej 2 - 2600 Glostrup 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 3 * APRIL 2002 * 70. ÅRG. 

DSR holdt d. 2. marts klubmesterskaber i ergometerroning. Efter hård kamp løb Hilde 

Gudem af med sejren i dame klassen, mens Rune Gartner blev mester i herrernes klasse. 
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Orienteringslob 2002 .................................................................................................................... /8 

Babyboom i DSR ................................................................ .. ......................................................... 20 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort Dene foreflndes p~ kontorets dør i båd
hallen. Indbetalingen dækker de J torstemåneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af beta I ingsti-ist pålægges et gebyr på 25 kr. 
pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret yil blive opkra:vet det 
følgende kyartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. j..'vartal, 
idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (inkl. e-mailtilkontingentkassereren:olehan2S@get2net..dk). 
Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til enJ<varta lsmåned (lil, 1/4,1/7 og 1/10). Genindmeldelse fra perso
ner, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 måneder. accepteres kun jnod betaling af kontingent for 
perioden tra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes . Eksklusion vil først finde sted ved 
en restance svarende til y, - I års kontingen~ og restaJlcen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkos[
ninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 
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Aktivitetskalender 2002 

Dato Begivenhed 

6. april Instruktørdag 

7. april Standerhejsning 

II. april Informationsaften om langtursroning 

22. april Anden introdllktionsaften 

4. maj Intro fest 

9. maj Kr. Himmelfartsturtil Flensborg 

17. maj Forlænget pinsetur på Hollands kanaler 

Nyt fra bestyrelsen 
• Bestyrelsen holdt d. 2. februar strategidag. Du kan andetsteds i bladet læse formandens ind

læg om, hvad der kom ud af denne dag. 

Opsætning af opslag 

Det er meget almindeligt at overbrodere klubhuset med diverse opslag om kommende fester, fre
dags barer, skiture og andre arrangementer, nykreeret rotøj og anden information. 
Fremover er det kun tilladt at benytte de opsatte opslagstavler, medlemsbladet, klubbens hjemmeside: 
www.dsr-online.dk og eventuelt e-maiJs. Til nød er det undtagelsesvis tilladt at annoncere på gL1Sd.øre. 
Det er således ikke tilladt at opsætte noget på malede overflader og det gælder både på maJet træværk og 
på malede vægge fX til fester i salen. Malingen kan i mange tilfælde ikke tåle tape, hvilket kan erfures mange 
steder i klubben. Alle den slags opslag vil derfor blive fjernet uden varsel. 
Husk det nu! 

Husforvalleren 
på vegne af bestyrelsen 

Orienteringsløb ændret til 6.4. 

O-løbet d. 7.4. er på grund af standerhejsningen ændret til lørdag d. 6.4. Mødetid kl. 13-15. 



0, søde vår så er du atter nær ... 

Træl< i rotøjet og tag med ud og oplev vårens komme. Søndag d. 21 . april er der løvspringstur, og vi 
sætter kurs mod Furesøen. Vi mødes ved Roklubben Furesø, Frederiksborgvej 101, 3500 Vær
løse, kl. 13 for al sætte hold. Herefter ror vi ud på Furesøens vover og spejder efter de tørste forårs
tegn. Vi holder slOp undervejs, så medbring gerne forsyninger. 

Opslag med tilrneldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så 
hold øje med opslagstavlen. Der vil være plads til max. 25 deltagere. 

Vel mødl 
MOlionsudvalgel 

Et rent mirakel 
Tænk, nu kan man gå fra damernes baderum ind til sit skab uden at rå så meget sand under tæerne, 
at man kan gruse sit fortov med det, når man kommer hjem. Man kan ligge og gøre gulvøvelser i 
salen uden at føle sig som en nougatmåtte med krymmel bagefter, ja, selv bagtrappen til køkkenet, 
hvor man før har kunnet så karse i skidtaflejringerne, er strålende ren. 

Der er kommet nyt rengøringspersonale' 
Det er ikke nogen hemmelighed, at rengøringen i klubben har været meget svingende - lemfældig i 
perioder - til al være helt fraværende andre gange. 
Men nu! 
Det er som om en hvid tornado har fejet gennem lokaJerne. Der dufter rent. Der ER rent. Skønt. 

Takfra morgengymnasliklwldel 

• 

Instruktionen 2002 

Er du instruktør? Har du husket at svar på oplysningsskemaet? 

Har du lyst til at instruere i den kommende sæson. men endnu ikke udl)tldt skemaet, så send det 
snarest i udfYldt stand til mig, således at instruktionsudvaJget bedst muligt kan tilrettelægge instruk
tørvagtplanen for sæsonen. 

Venlig hilsen Chrislen Krogh. instruktionsrochef 
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Mød Deres nye Rovenner og gense de gamle efter en lang Vinler 

lom til 

INTROFEST 

I uNUE STUIENTERS RHllIl 

MI~dag, laffø, Lya I Vloduørnø, lall Dg lal RUltøn af Nattøl. 

Nærmørø UøUl)ar vø~rlr8ldø Arrul8maltøl 11881 op paa 

Opllautavløn I SIYllgølltuøn. 

L1ltØI paa Ø.llagltnløn, hvor man Ikrlvør Ilt NaVl, ør kOI vøJlU .. øø - mil ør 
først Ilkrat løllagøllS vad ll~ af Bllløt I Barøn. 

lold Ijø mød ØnlllltavlBlI SIUlllatll .. for hto for Start af BIllølull. 

Bllløttørna blIvør lollt øftør ~flrlt til Mlllø" - Prllel.ut. 

I II trlk tlolllldvalgøt. 

Paakl.d gl ll: 1181 l øm III. 



Oprydning i bådhallen 

Lørdag d. 6.4. kl. 10.00 

Vær med til at gøre klubben pæn til standerhejsningen. Mød op og given hånd med. 

Klubben byder på frokost og forfuskninger. 

Venlig hilsen Tina Taul 

Rovagtsordning 
Ligesom de tidligere år vil der være en rovagt t.il stede tirsdag, torsdag og søndag. 
I år starter rovagtsordningen den tirsdag den 16. april. og rovagteme vil være at kende på den gule 
kasket og/eller rovagtsvest. 

Tirsdag Torsdag Søndag 

Rovagt første gang 16. april 18. april 12. maj 

Starttidspunkt for sæt- 17.15 17.15 13.15 
ning afbådhold 

Vi indskærper, at der om tirsdagen og torsdagen mellem kl.16.30 - 17.15 ikke må gå nogen båd
hold ud, i det dette tidsrum er reserveret til motion+. 

Vel mødt til motions roning i 2002 

Mvh. 
Motionsudvalget 

Ny lyseblå dame-T-shirt 
Tøjudvalget har lanceret en ny T-shirt til damer i lyseblå. Den er figursyet og terrunelig rap, hvis vi 
selv skal sige det. Vi anbefaler, at du prøver den, for at se hvilken størrelse der passer bedst til dig. 
Det kan du gøre ved tøjsalg hver torsdag ml. 20-21. T-shirten er af god kvalitet og fas for den nette 
sum af95 kr. 
:) Tøjudvalget 
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Mere otter-roning i Øresund? 
Synes du også., at det er fedt at ro OrrER? Den euforiske fornemmelse, nar OrrE mand trækker 
til, og båden flyver! I 

Vi er nogle stykker. der arbejder på, at Omlen kommer en hel masse ud i den kommende sæson! 
Og at der bliver uddannet flere otter-styrmænd. Har du lyst til at være med til at ro en afOTfE årer 
en gang imellem? 

Vi opretter en mailingliste (ev!. på Groupcare) på alle interesserede, så vi nemt kan få fat i hinan
den og få sat en båd, når vejret er OrrER-vejr. 

Send en mail tillise.bock@mail.dk, hvis du er interesseret. Er du OTIER-styrmand, må du meget 
gerne skrive det. 

Mange 01TER-hilsner 

Catrine Hancke og Lise Bock 

Hvordan gør en god træner en forskel? 

Svaret på ovenstående spørgsmål fik 25 roere den 14_ februar 2002, da Bent Jensen - træner for 
letvægtsguldfieren - besøgte DSR. 

Ved dette års foredrag havde Bent Jensen inviteret roeren Søren Madsen med til at give svaret på overmævn
te spørgsmål, og til belysningen blev der vis1 video fra forskellige løb. 
Benl forklarede, at sammenholdet mellem bådens besætning var meget vigtig, og at nye besætningsmedlem
mer altid havde det svært i starten.. Dette kunne Søren Madsen bekræfte, og hans første tid på båden var da 
heUer ikke lige nem., selv pressen gav ham skylden for de knap så gode resultater (det indledende heat ved 
OL 2000). Det var derfor en af trænerens store opgaver at sørge for, at nye roere btiver vel integreret på 
holdet. Bent fremhævede yderligere, at det er vigtigt at tro på, at man kan vinde. Vi lærte, at Bent og roeme 
altid tror på guld, selvom det måtte se håbløst ud. 

Bent har en særtig evne til sætte en vinder-besætning, hvilket hans meget tlotte resultater også viser. 
Der blev som sagt vist video fra tlere forskellige løb, og efterfølgende fik vi en analyse af, hvad der gik godt, 
og hvad der absolut var cn katastrofe. Der var ingen tvivl om., at Bent har et særligt talent ud i ro-teknik. Så 
konklusionen må være, at trænerkw-ser gør det ikke alene, man skal have en god sans for roning og meMe
ske lig forståelse. 

Tak for et godt foredrag til Bent og Søren.. 

Motionsudvalgel 



Sydfranske perler 

Fredag den 22. februar 2002 stod motionsudvalget for vinsmagningsaften og efterfølgende fre
dagsbar i DSR. 50 personer havde købt billet til vinsmagningen, der i dagens anledning blev af
holdt i festsalen, hvor der også blev budt på lidt fast fØde i form af flutes, pålæg, grønt samt diver
se. Vinfimaet TS-lnnovation (v. Jan Sørensen) præsenterede otte forskellige vine fra Sydfrankrig 
under mottoet "sydfranske perler". 

Til indledende at blødgøre deltagernes smagsløg blev der nippet til en mousserende hvidvin, der 
dog viste sig at være en lovlig sød affære. Men med de efterfølgende tre hvidvine, tre rødvine og en 
dessertvin trådte kvaliteten i karakter - til trods for klubbens noget pauvre vinglas, hvis kJokke[orm 
ikke tillader nogen særlig duftopleveisel Der var bred enighed blandt smageme om, at der var tale 
om "gode sager" og samtidig interessante og forskelligartede vine som f.eks . en hvid Chardonney 
fra 1992 lagret på egetræsfade og en elegant rødvin (også blandt Bill Clintons favoritter). Alt imens 
vores vinkyper ikke undlod at servere en konstant og til tider lidt overvældende talestrøm (på jysk) 
kappede han - til publikums åndeløse bevågenhed - toppen af en champagneflaske med et vinglas! 
En præstation, der vakte begejstring og udløste behov for et vist efterskyl. 

Efter tre timer fra de franSke vindistrikter var tiden moden til at åbne fredagsbaren i Slyngelstuen, 
hvor flere kursister fra samme aftens instruktørkursus (DFfR) allerede havde gjort deres ind10g og 
annonceret dansk ølkultur! Yderligere medroere stødte til , stemningen var høj, og der blev festet og 
danset igennem til det "lokale" diskotek. 

Peter Hatlo og Klaus Svendsen 

Glimt fra den hyggelige vinsmagningsajlen 



Clwrlotte Hal/llSø Hansen blev vinder a/konkurrencen om bedst Q( kunne gælle priserne på de 
smagle vine. Præmien var en æske /edtslen, der kan bruges i sledet /orislerninger. Stenene kører 
bedre end is og Iwr den klare/orde/o al de ikke/ortynder fx en whisky 

Are you sliby? 

Aktiviteten i klubben har været stor gennem vintermånederne, især hvad angår bådvedligeholdelse. 
Mange DSR'ere har lagt en ihærdig indsats i slibning, lakering m.m. af vores både, så vi aJle kan fa 
glæde af dem her til sommer. Her ser du nogle af de flittige DSR'ere. 

I 

Hvis du vil nå at give en hånd med, så kontakt: FJenuning Borg Jensen, materiel@dsr-online.dk 



Ottergrandprix: Blod, sved og latter! 

Sæsonens vinter 8GP i ergometer er nu overstået. Og nu da vi er kommet helskindet ud på den an
den side, kan vi godt løfte sløret: Det har været hårdt - og dødsjovt! Kort fortalt handler det om 8 
kvinder og et ergometer. Konkurrencen afVikles i 5 nmder. hvor man inden for en given uge skal ro 
f.eks. 8x500 m (eller en af de værre 42 km så hurtigt som muligt). Det behøver ikke at være de 
samme 8, der ror hver gang. Resultatet ringes ind tilDFIR. og på den måde kæmper du hjemme fra 
DSR mod klubber over hele landet. 

For os har det været en måde at have nogle lyspunkter gennem ergometersæsonen. Før hvert løb 
har adrenalinen pumpet i kvindernes omklædning, og de meget afgørende ski It er blevet afprøvet, 
inden løbet er gået i gang for alvor. Undervejs er der blevet heppet og hujet. Bagefter breder mat
heden sig, anekdoterne om denne runde begynder at tage fonn, og flere gange har Jeanet stået klar 
med massage til de ømme ben (tusind tak for det!). For os er der ingen tvivl - vi har fået et fanta
stisk sammenhold. Og nye ergometerroere har haft mulighed for at tage hul på konkurrencesporten 
i en god ånd. 

Vi har også haft et godt samarbejde med det andet damehold fra DSR, hvor vi f.eks. har afViklet 
løbet på samme tid for at piske en stemning op. Og i den anledning vil vi gerne sige tak for lån af 
Birgit Hardtmann, der velvilligt har trådt til, når de 30-årige damer har skrantet så meget, at vi ikke 
har kunnet stille fuldt hold. 

Vi vil gerne anbefale vores klubkammerater at stille hold næste vinter, hvad enten det er herre-, 
dame- eller rnixhold. Der er så mange klubber, der deltager landet over, så selvom I ikke er i top
fonn, skulle der være nogle at vippe af pinden. 

DSR SOS+ ® har gennem vinteren bestået af: Berit H Hansen ., Birgitte Sommer, Birgitte øster
gård (alias Poul E.), Eva Rothenberg, Helle Vejlgaard, Kirsten Ri Ibjerg, Kirsten Mose, Marie Otto, 
Birgit Hardtmann, Hilde Gudem, Ræggae Ølbæk, Signe Husted, Susarme Mikkelsen og Mel
te.va~e. 

Godl gået, tøser! 
Koordinator Åse 

Otter Grand Prix 

Efter i all 5 runder af vinterens Otter Grand Prix er konkurrencen afsluttet. 

DSR's to damehol.d opnåede følgende placeringer: 

Placering 
2 

5 

Point 
69 

60 

Damernes konkurrence blev vundet af Odense Roklub, hvis hold opnåede 77 points. 

IO 



Bestyrelsens Strategidag d. 2. februar 

Hvert år afholder bestyrelsen en Strategi dag. Vi tager en lørdag ud af kalenderen og drøfter de em
ner, som der ikke er tid til at fordybe sig i på de månedlige bestyrelsesmøder. 

Netop bestyrelsesmøderne var et af emnerne på året Strategi dag. Der er mange emner til behand
ling på møderne, der tidligere tog 3-4 limer og furst slunede ved midnatst ide. I de sidste paI år har 
vi effektiviseret møderne, og det er planen fremover at holde møder af2-2Y,-times varighe(1. 

IT og internet bliver stadig mere central i klubbens dagligdag. En stor frivillig indsats har givet os 
en ny roprotokol og en ny hjemmeside, der næsten er færdigudviklet. Klubbens lille IT-ud\alg kan 

dog ikke magte alt, så har du interesse for IT og internet, er der plads til din indsats i IT-udvalget. 

Pil Strategidagen diskuterede vi den fremtidige udvikling afvores hjemmeside. Næste skridt bliver 
formentlig oprettelse af mai l-grupper, så man kan tilmede sig information om emner og aktivitets
områder, der har ens særlige interesse. Vi vil også arbejde på, at man kan tilmelde sig arrangemen
ter via hjemmesiden. Det er endnu ikke afklaret, om hjemmesiden skal indeholde en offentlig del 
og en del, der er forbeholdt medlemmer. 

Værftets fremtid var et andet emne på Strategidagen. Vi bygger (eller mere præcist apterer) 4-åres 
inriggere til eget brug, men det undersøges nu, om andre roklubber er interesserede i at være med 
ti I at bygge/aftage både. Der er kun få biidebyggere i Danmark, og der er lang ventetid på inriggere. 

Endelig er alternative indtægter et tilbagevendende emne på Strategidagen i en roklub, der lit id har 
det hårdt med økonomien. Vi vil åbne mere op for, at lokalerne kan udlejes i dagtimerne til enkle 
arrangementer, fx til firmamøder, hvor der ikke forventes konferenceeentrenes komfort. Det er 
prøvet på ad. hoc-basis et par gange, typisk for firmaer, hvor medlemmer er ansat, men nu prøver vi 
at gøre det mere systematisk. 

Efler de store udgifter med ombygning aftoilenerne på l. sal er det også konkluderet, at fremtidige 
ombygninger først igangsænes, når vi har indhentet fondsstøtte til projekterne. 

Paul Briiniche-Ol~en 

FIN 
krop ... 
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Quiz: Hvor meget fedt er der i maden? 

Hvor meget fedt indeholder 100 g af varen? Her er de rigtige svar på quizzen i sidste nummer af 
bladet. 

Va rebetegneIse Næsten fedt- Lidt Cedt (3- Rimelig Cedt Meget fedt Næsten kun 
fri (0-3 It) 10 It) (10-302) I (30-75 It) fedt (>75 g) 

Almindelige flødeboller X 
----- --- -- -

Pommes frites, købte, X 

tilberedte 

Banan X 

Hvidt franskbrød m. X 

birkes 

Groft solsikkerugbrød X 

Lakridskonfekt X 

Romkugle fra bageren X 
- - -

Økologisk skæreos!, X 

mild 45% 

Vindruekerneolie X 
-

Smør X 

Almindelig skæreost, X 

mild 30% 

Mikrobølge-popcorn X 

Marabou med nødder X 

Hasselnødder X 

Yoghurt med frugt X 
I 

Thebirkes fra bageren X I 
I 

Stor burger fra MeDo-

I 
X 

nald's med bøf og ost 

Kiks, grove X 

'~f:?31 

I 12 
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Info fra køkkenet 

Da der åbenbart er en del uklarheder om hvad man betaler for, når man køber en portion mad i 
køkkenet, har jeg valgt al fortælle det en gang for alle, så alle er klare over reglerne. 

Man betaler for ALT mad i baren. inden man henter det i køkkenet. Dene gælder også når man 
"bare" lige vil have et stykke brød. Når man har betalt i baren, vil man der få udleveret bestik og en 
tallerken og derefter hente sin mad i køkkenet. Udover det skal man huske at strege sig, når man 
har betalt for sin mad. Der er desværre nogle af medlemmerne i klubben, der tror, at de kan tillade 
sig mere. Reglerne er de sanune for både nye og gamle medlemmer. Man henter kun mad EN gang 
i køkkenet, og hvis man en dag er mere sulten, så går man ud og spørger mig; Heidi, om der er nok 
til, at man kan tage lidt mere. Kødet er det dyreste ved maden, så det er der begrænsning på. 

Hakkebøf, karbonader, kalkunikyllingefi let: der er beregnet I stykke kød til hver. 
Frikadeller og fiskefrikadeller: der er beregnet 2 ti I hver. 
Kyllingelår: der er beregnet 2 stykker kød til hver. 
Helt kød i skiver: der er beregnet 2 skiver kød til hver. 
Sammenkogte rener, der fisker man ikke alt kødet op til sig selv. 
Kartofler, ris og pasta er der ingen begrænsning på. 
Sauce, brød, grøntsager og salat er der ingen begrænsning på. 

Men uanset hvad henter man KUN mad EN gang, også med de ting, som der ikke er begrænsning 
på. Husk det nu, for ellers er der ikke til de sidste på madlisten. 
Når man slaiver sig på til mad i mappen, skal man huske at krydse sig af, når man er konune!. Gør 
man ikke det, kan den portion mad sælges til eventuelle folk på ventelisten. 
Der har også været nogle problemer med oprydningen i køkkenet. Alle SKAL rydde op efter sig 
selv og især i weekenderne. Når jeg møder om mandagen ligner det tit, at der er faldet en bombe i 
køkkenet. Så når I har brugt køkkenet i weekenden og lavet kaffe eller lignende, så husk at rydde 
op efter jer. Det var alt for derUle gang. Hvis I har nogle gode ideer til maden, så kom endelig og 
sig dem til mig. 

Venlig hilsen Heidi 
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Hvad laver vi i Langtursudvalget? 

) de næste 8 munre af DSR-blildet vi I der ske en introduktion til DSRs forskellige udvalg. Præsen
tationsrækken starter ud med Langtursudvalget, som her vil fortælle lidt mere om, hvad de gerne vi I 
med Jangtursroningen i DSR, hvad de laver og hvem de er. 

Formål med udvalgets arbejde og vores opgaver 

l mange roklubber er langtursroning noget, der dyrkes intensivt af en meget lille gruppe af med
lemmerne. Vores mål er, at langtursroning i DSR skal være nage!. som dyrkes fra tid til anden af 
de tleste aktive medlemmer. Dct betyder, at vi forsøger at tilbyde et bredt udvalg af ture, der stræk
ker sig fra rene kulturferier til de mere adventureprægede og at vi prøver at fa nye med på turene. 
Og endelig, at vi tilrettelægger turene, så de fleste rent fysisk har mulighed for at deltage. 

Langtursudvalget skal derfor først og fremmest sørge for at fa arrangeret nogle spændende langtu
re. Vi plejer at udnytte alle de forlængede weekender i foråret og hertil kommer 1-2 sommerlangtu
re. Hvor de går hen, og hvad konceptet skal være, er der ingen faste regler for. Det afgør vi fra år til 
ar. Alle er velkonme til at deltage i de ture, vi arrangerer. De slås op på langturstavlen, og så gælder 
først til mølle-princippet. Ud over roret og almindelig god form kræves ingen særlige forkundska
ber for at deltage. 

Alle er også velkonme til selv at arrangere en langtur. For at låne en DSR-båd kræves dog tilladelse 
fra langtursrochefen, og at der er en langtursstyrmand til stede i båden. DSR råder over en lille og 
en stor trai ler til transport af både. Hvis det har interesse, står vi naturligvis også gerne til rådighed 
med råd og dåd i forbindelse med planlægningen. 

Det er også Langtursudvalget, der står for vedligeholdelse af langtursrummet og dets materiel. Vi 
checker lejrudstyret jævnligt, udbedrer skader og indkøber det, der måtte mangle. Udlån af udstyr 
til DSR's medlemmer samt til andre klubbers medlemmer sker efter aftale med os. 

I DSR råder vi over tre både (AR, PR og Svante), der kan udstationeres i andre klubber, og det er 
Langtursudvalget, der beslutter, hvor de i givet fald skal ligge. Vi er dog altid meget åbne for for
slag, hvis andre medlemmer har gode ideer og kender til et spændende rofarvand, hvor en robåd 
med fordel kunne udstationeres. 

Når man tager på langtur, skal der som nævnt være en langtursstyrmand i hver båd. Er man interes
seret i at blive langtursstyrmand, skal man først og fremmest have deltaget i et afDFfR's langturs
styrmandskurser, have prøvet at arrangere en langtur (sammen med andre) og have gennemfØrt en 
entringsøvelse. Tilmelding til kurset sker til Langtursudvalget, som står for kontakten til DFfR. 
Langtursudvalget arrangerer årlige entringsøvelser, hvor det øves at entre en båd efter at den er 
kæntret (hold øje med bladet og opslag i klubben). 

Som alle de andre udvalg har langtursudvalget også ansvaret for en afDSR's fester. Vi arrangerer 
typisk hjælperfesten. 

Endelig er vi kemegruppe for en af vore langrursbåde hvert år, dvs., vi sørger for, at denne båd bli
ver vedJigeholdt, dvs. slebet, repareret og lakeret, så den er klar til rosæsonen. 

14 



Hvordan arbejder vi i udvalget? 

Langtursudvalget holder et månedligt møde af maks. 2 timers varighed. Her planlægger vi vore 
aktiviteter og uddelegerer opgaver som f.eks. planlægning af langture osv. De fleste medierruner af 
udvalget er med til at arrangere langture. Derudover har vi en række sociale udvaJgsaktiviteter, som 
julefrokost, cocktail party, teaterklub osv. Vi optager jævnligt nye medierruner, så vi vil meget ger
ne høre fra dig, hvis du på et tidspunkt kunne tænke dig at være med. Du er selvfølgelig også altid 
velkommen til at deltage i planlægning af langture - udvalgsmedlem eJler ej. Du kan kontakte en af 
os i DSR eller sende os en e-mail tillangtur@dsr-online.dk. 

Læs i øvrigt mere om langtursroning på DSR's hjemmeside. 

Hvem er vi i udvalget? 

Lene Christensen 
Niels Gorm Jørgensen 
Lars Bundesen 
Signe Husted 
Annette Walter 
Yvon Lindschouw 

Lene Christensen 
Langtwsrochej 
Langtwsudvalget 

35420515 
35420515 
35821418 
35550055 
39181140 
33237090 

Blåt øje i krise? 

Gitte Mogensen 
Ellen Ods bjerg 
Jens Reimer 
Done Steiness 
Ulrik Winther 
Maria Jacobsen 

3811 1500 
33130486 
39652653 
3677 1009 
4546 1343 
2871 7578 

Med kun ca. 60 spisende deltagere til årets Blåt Øje-fest kan man vist - også uden at støde arrangø
rerne, det ærværdige Styrmandslaug - konstatere, at interessen for at deltage i spisningen til Blåt 
øje er dalet stærkt. 

Da der kom masser af mennesker til festen senere på aftenen, kunne det jo tyde på, al det er menu
en, der ikke tiltrækker medlemmerne. Kvaliteten af cementen og kanonkuglerne (for de uindviede: 
skipperlabskovs og æbleskiver) var ellers fuldt på højde med tidligere års menu. 

En anden forklaring på det lave antal spisende kan være, at en hel del medlemmer ikke synes, at 
den kasten rundt med rugbrød m.m., som nogle deltagere finder festlig, ikke er særlig sjov. 

Hvad enten årsagen er del ene eller andet eller noget helt tredje, kunne det se ud til, at der skal ny
tænkning til vedrørende Blåt Øje-festen, hvis denne sammenkomst fortsat skal have bred appel til 
DSR's medlemmer. 

Lars BwuJesen 
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Klubmesterskabeme i ergometerroning 

Den 2. marts kl. 12.30 gik startskuddet til årets klubmesterskaber i ergometerroning, der havde god 
tilslutning blandt DSR's roere. Via et sindrigt handicapsystem efter vægt og alder blev der givet 
tillæg i tid, således at konkurrencen blev mest muligt lige og spændende. 
Som det kan ses af resultaterne, blev der kæmpet hårdt med minimale tidsforskelle mellem mange 
af deltagerne. 

Resultaterne blev således: 

Dameklassen: 

Iplacering: Navn: Tid: Gennemsnit på 1000 m: 

l Hilde Gudem (O) 03:45.7 1:52.8 

2 Christine Rasmussen (+ 14) 03:47.3 1:53.7 

3 Birgit Hardtmann (+ 19) 03:52.1 I: 56.1 

4 Louise Hjelmroth (+5) 03:52.5 1:56.3 

5 Birgine østergaard (+5) 04:003 2:00.1 

6 Kirsten Rifbjerg (+3) 04:01.8 2:00.9 

7 Kirsten Mose(+ 3) 04:07.9 2:03.9 

8 Eva Rothenberg (O) 04:08.4 2:04.2 

Vindere i ergometermeslerskabernes holdkankurrence blev Vahan Ter-Verdanyan, 
Jakob Alnor, Birgitte østergaard og Henrik Asmussen. 

Der kan ses flere billederfra kankurrencen i Slyngelstuen. 
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Herreklassen: 

Placering: Navn: Tid: rl!nnemsnit på 1000 m: 

Rune Glirtner (+16) 03:19.1 1:39.6 

2 Jack Ekman (+28) 03:19.3 1:39.7 

3 Jakob Alnor (+16) 03:19.9 \:40.0 

4 Klaus Svendsen (+13) 03:22.2 1:41.1 

5 Henrik. Holm (+ 17) 03:23.9 1 :42.0 

6 Johan Fl)'dendahl O 03:24.9 1:42.4 

7 Adrian Tan (+15) 03:26.0 1:43.0 

8 Jørgen Theil (+15) 03:26.5 1:43.3 

9 Nikolai Hjelmroth (+14) 03:27.0 1:43.5 

IO Jan Monrad(+21) 03:31.3 1:45.6 

11 Henrik Asmussen (+ 12) 03:32.4 1:46.2 

12 Andreas Ravn (+9) 03:33.1 1:46.5 

13 Jens Christreu (+ IO) 03:34.0 1:47.0 

14 Morten Jensen (+11) 03:36.4 1:48.2 

15 Thomas Christensen (+ 12) 03:36.8 1:48.4 

16 Kristian Ernst (+20) 03:39.3 1:49.6 

Holdkonkurrencen: 

Placering: Navn: Tid: 

Vahan Ter-Verdanyan, Henrik Asmussen, Birgitte østergaard, 6:37.7 

Jakob AJnor (+19) 

2 Hilde Gudem, Christine Rasmussen, Jørgen Theil, Thomas Christen- 6:41.1 

sen (+O) 

3 Jack Ekman, KJaus Svendsen, Birgit HardtmaIUl, Morten Jensen 

(+29) 

6:42.8 

4 Kirsten Mose, Lars Bech Kristensen, Adrian Tan, Johan Fl)'dendahl 6:45.7 

(+12) 
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Orienteringsløb 2002 

Dato Løbstype Skov 
06.04 Gåsehusløb Ravnsholt 
07.04 DM Lang Valdemarskilde 
14.04 Stifinderløb St. Dyrehave 
20.04 6.div.matcb DanstruplKrogenberg 
28.04 Holdløb Rude Skov 
04.05 SM Stafet Grib Skov Vest 
05.05 SM Klassisk Tisvilde Hegn øst 
26.05 Stafet Ravns ho It 
01.06 24 timers løb LI. Hareskov/Jonstrup 

11.06 Byløb København 

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

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og [2 

3 baner på ca. 3 km, S km og 8 km 

Johan FrydendahJ, 
Engbakken 27 
2830 Virum 

Hf. 38 [76252 (arb) 458586 OS (priv) 

(Tilmelding 14 dage før) 

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

Arrangør 

*** DSR *** 
Sorø OK 

*** DSR *** 
PI 
OKSG 
Søllerød OK 
Tisvilde Hegn OK 

Lillerød LF 
Ballerup OK 
Lyngby OK 

\ 

) 

• 
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man kan sende 
maskin- eUer håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan afleveres i brevspræk
ken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionelL 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke som tekst 
direkte i mails. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -tødder, da de er besværli
ge at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 
Deadline for næste nummer: fredag d. 12. april 2002 

Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N, 
tlf. 35 82 14 t8, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen 

Tryk: Offseta, 49t3 Horslunde Oplag: l.35a stk. 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2\ 00 Købenbavn ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 392963 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 J 8 58 I J 

Formaod: 
Paul BnJniche-Olsen 
HøjrupsAlle 27 
2900 Hellerup 
11 39404842 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbnkken 27 
2830 Virum 
11 45858605 

e-mail : fonnand-:@dsr.online.dk e-mail: kassererCædsr-online.dk 

Kaprooiogs.chef: 
Rune G arm er 
Skindergade n, lej. 17 
1159 Kbh . K 
11 26747048 

Insl ruktionsrocbef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
11 38109562 

e-mail: k.proning@dsr-<>nline.dk e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Langru .... roch.r: 
Lene Christensen 
Præstøsade 18, 2.th. 
2100 København ø 
11 35 4205 15 
e-mail: langtur@dsr-mline.dk 

HllSforvaU.r: 
Mogens Haut 
Strandvængel 55 
2100 Københa_n ø 
il 39298499 

Kajakrocbef: 
Chrislian fljorth Lorenl,en 
Wilkensvej 18, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
11 38102550 
e-mail: kajak@dsr-onlinedk 

Køgemesler. 
Susanne Agersnap 
H. C. Ørsledsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
11 35368805 

e-mail: hllSforvaher@dsr-online.dk e-mail: koegerncster@dsr-online.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
11 45 88 58 86 

Kasserer: 

Konting.ntkøsserer: 

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

Orienleringsseklionen 

Sekrerær: 
Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl 
Hvedevej 14 SI . Engbakken 27 
2700 Brønshøj 2830 Virum 
11 38 28 48 71 11 45 85 86 05 

Sekretær: 
Donhe Banels 
Hjdmsgade 2, 2.tv 
2100 København 0 
11 39274882 

e-matl: dsr@dsr-online.dk 

Motioosrocbef: 
Peter R B. Hallo 
Lyse 60rdsgadc 7, SL th 
2300 København S 
1132595100 
e-mail: mOlion@dsr-online.dk 

Motion+: 
Lars B. KriSlensen 
Sleen Billes Gade 7, 5. Iv. 
2100 København ø 
11 35 42 8456 
e-mail : plus@dsr-online.dk 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
BroSlykkevej 145 
2650 Hvidovre 
11 36 77 IO 09 
e-mail' materiel@ 
dsr-onlme.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, l 
2820 Genlofte 
11 3968 0319 
e-mail: h·u(a)ssi.dk 
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Formand Paul Briiniche-Olsen ogformandinde Calhrine Murphy er blandl de medlemmer, der 
har flel børn; hele Io på engang, endda, nemlig tvillingerne Anion og Olivia. 

Babyboom i DSR 

DSR har i det sidste par år været ramt af et babyboom, idet mange medlemmer har fået børn. En 
familieforøgelse medfører for de fleste, at de er mindre aktive i roklubben end tidligere. En del 
melder sig desværre også ud af klubben efter at have fået børn. 

For i højere grad at fastholde medlemmer med mindre børn som aktive i klubben, har nogle med
lemmer taget initiativ tilordningen "motion 0+", hvor hensigten er at få etableret en børnepas
ningsordning, således at nogle af forældrene skiftes til at passe børnene, mens de øvrige forældre 
tager en rotur. 
Læs mere om denne ordning på opslagstavlen. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indrneldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i 
bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indhetaling. kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 
360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (ink.1. e-mail til kontingent kassereren: 
olehan2S@get2net.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en kvartalsmåned (l/I, 1/4, 1/7 og 
1/10). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres 
kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyt1es. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til y, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved 
inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 



Aktivitetskalender 2002 

Dato Begivenhed 

4. maj ln tro fest 

8.-12. maj Langtur på Flensborg Fjord 

9. maj Tur til Struckmannparken 

12. maj Kajakauktion kl. 14.00 

17.-20. maj Pinsetur på Roskilde fjord 

17.- 26. maj Pinsetur, Holland 

24. maj Måneskinstur 

15. juni KJubkaproning 

15. juni Fødselsdagsfest 

23. juni Sankthansaften + måneskinstur 

p.juli - 6. august Scullertræningslejr på Hjelmsjå 

26. juli Måneskinstur 

17. august Tur på Roskilde Fjord 

24. august Kanindåb + kanindåbsfest 

N yt fra bestyrelsen 
• Indsuppleringer i bestyrelsen: Michael Qvist ind suppleres som IT-ansvarlig, 

og Benedicte Brohm overtager Susannes Agersnaps plads som køgemester. Se 
formandens indlæg om indsuppleringeme andetsteds i bladet. 

• Gymnastikken: de fleste hol.d ophører med udgangen af apri I. Enkelte hold 
fortsætter. Hvilke hold, der fortsætter, forelå ikke ved redaktionens slutning. 
Nænnere oplysninger vil blive udsendt på maillisten og hjemmesiden og opsat 
på tavlen. 

• Ved kluhusets sideindgang vil hullet i muren blive udvidet., således at vores 
både kan transporteres ud ad vores egen indgang, når de fx skal anvendes til 
langture. Ændringen skyldes, at vores nabo Kvik opsætter nye cykelstativer, 
hvilket gør det vanskeligt at bringe både ud via Kviks udgang. 

• En ny elektronisk roprotokol er blevet udviklet afnogle aktive medlemmer 
med IT-viden. Samtidig har klubben met en ny, kraftig server, der skulle kunne 
sikre, at protokollen virker stabilt uden de nedbrud, der plagede det tidligere 
system. 



Mød Deres nye Rovenner og gense de gamle efter en lang Vinter 

Kom til 

Introfest 
I Danske Studenters Roklub 

Lørdag å. 4. Maj 2002 kl. 19.00 

Pragtfuld Middag, Kaffe, Lys i Vinduerne, Dans og Baj Resten af 
Natten. 

Billetter købes i Baren. 

Venlig Hilsen Instruktionsudvalget 

Teknik+ forår/sommer 2002 

En ny rosæson stAr for døren, og teknik+ er på vandet igen. 

Kom og få teknikken pudset af og nyd forårssolen med en rigtig åre i bånden, på 
den goe' måde! 

Mange har fået bedre has på teknikken i ergometrene i løbet afvmteren, og dette skal nu 
udfoldes i bådene på Øresund. Alle kan blive (endnu) bedre i den ædle sport og motionsfonn -
alle medlemmer er meget velkomne. 

Hvornår ses vi? 

Vi ses søndage præcis kJ. 16.00 omklædte på bådpladsen, bvor der sættes hold. Forventet 
hjemkomst ca. halvanden time efter. 

Venlig hilsen fra 

Trænerne - Mette Mathiasen, Berit Haahr, Maria Vraa, Bjarne Kallesøe, 
Hans Tapper, Jokum Poulsen, Henrik Asmussen og K/aus Svendsen 
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UGEPLAN FOR RONINGEN 12002 
Mandage og onsdage 
Mandage og onsdage er forbeholdt 
instruktion. Er der en ledig båd (typisk en 
2'er) ved I S·tiden (efter at alle kaniner er 
kommet på vandet ), er man naturligvis 
velkonunen til at benytte den. 

Tirsdage og torsdage 
Tirsdage og torsdage er bådpladsen og 
pontonen forbeholdt Motioo+ i 
tidsrummet kl. 17.00 -17.15. 

motionsroningeo er 
forbeholdttidsrummet Id 17.15 -17.30. 
Der er en rovagt tilstede i det tidsrum, 
som vil være behjælpelig med at alle 
roere, der ønsker det, kommer på vandet. 
Rovagten disponerer over al det materiel., 

Ugeplan - mødetider Mandag 

Kl. 13.00 -13.15 

K1.13.15 -13.30 

KI. 16.00 -16.15 

K1.17.00 -17.15 Instruktion 

KI. 17.15 - 17.30 

som ikke er på vandet inden kJ. 17.00 Dg som ikke 
bruges af Motion+. Rovagten kan genkendes på sin 
gule vest og gule kasket. 

Det bemærkes, at man ikke må gå ud i tidsrummet 
16:30 - 17:00. 

Ligeledes bemærkes det, at Motion+ udelukkende 
disponerer over motion+ materiel. 

Køkkenets åbningstid 
Køkkenet har åbent Id 19.00 - 21.30. 

Fredage 
Fredag er blevet en stadig mere populær rodag og 
derfor fortsætter sidste års initiativ tilføjes med 
mødetidsrum kj. 17.15 -17.30, således at flest mulig 
kan finde sammen med andre om al ro uden 
nødvendigvis at have lavet en aftale i forvejen. 

- -

Tirsdag Onsdag Torsdag 

Motion+ Instruktion Motion+ 

Sflndage 
l lighed med sidste sæson er der rovagt om 
søndagen. Tidsrummet er kj. 13.15 - 13.30. 

Teknik+ er for motionsroere. der gerne vil 
øve teknik. Der sættes både Id 16.00-
16.15. 

Bemærk, at 5 bårle reserveret til 
kanininstruktionen lørdage og søndage. 

Læs mere om rovagtsordningen på 
opslagstavlerne i BådhalJen. 

Vi ser frem til en god sæson! 
Bestyrelsen 

Fredag Lørdag Søndag 

Instruktion Instruktion 

Motion (R) 

Teknik+ 
, 

Motion (R) Motion (R) Motion (-R) 
-

Motion (R) betyder, at der er rovag! disse dage. Der er normalt ingen rovagt fredage - Motion (-R). Der er ligeledes ingen rovagt Kristi 
Himmelfart (torsdag d. 9.5), Pinsedag (søndag d. 19.5) . 



Struckmannparken • en forårsklassiker 

Torsdag 9. maj mødes vi præcis kJ. 9.30 i OSR og sætter bådbold. 

Roturen til Struckmannparken 5 km. nord for Tårbæk v. Skodsborg er en af årets klassikere. 
En begivenhed, hvor vi møder roere fra de fleste andre klubber langs Øresundskysten (fra 
Helsingør til Dragør). Benyt derfor muligheden for al promovere DSR's tøj, umiskendelige 
blå farve og kække kasketter 

Når bådene er bragt på land fra kysten, spiser vi sammen den medbragte frokost. En således 
indtaget solid ballast, gode sko og en portion knofedt bar vist sig som en fordel, når der 
efterfølgende dystes i den traditionelle tovtrækning! 

Du skal blot medbringe frokost og drikkevarer (kaffe, te) bertil, samt tøj efter vejrliget, da 
vejret på denne årstid jo kan være lunefuldt. 

Er du kanin, skal du selv have en aftale med ilD instruktør i forvejen. 

Og er du styrmand, vil styrmandsbolcher selvfølgelig give ekstra styrke i tovtrækningen! 

Skriv dig på listen på opslagstavlen, hvis du h:.ar lyst til at deltage. 

Motionsudvalget 

Udstationerede både flyttes 

MTU flytter et par af de mindst benyttede langtursbåde til et meget efterspurgt område. 
De to både fra Kungalv og Helsinki bliver flyttet til Stockholm inden I. maj, så nu bliver det 
lettere for de danske langtursroere at udforske den svenske skærgård. 
Hjenunesiden for de udstationerede både er her: www.roning.dkJmtuJudstat 

Rigtig god fornøjelse 
Lise og Allan Pedersen, MTU 

(Set på DFIR's hjemmeside, red.) 
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Motion 0+ om søndagen kl. 10.00 

Alle vordende familier og familier m. børn inviteres til at deltage i MotionO+ roningen søndag 
formiddag, hvor vi skiftes til at passe børnene, mens forældrene kommer på vandet eller løber 
sig en tur. 

Vi mødes kl. IO og sætter båd- og pasningshold, spiser frokost sammen og bytter efter frokost. 

Vi opretter en mail-liste i Groupcare, for at komme på denne. 

Kontakt Rikke Borre, 
e-mail : rvb@dadlnetdk. 

Vel mødt, på vegne afmotionsudvalget / motionO+ 

Rikke Borre 

Koldt at sidde styrmand? 

Køb en DSR-rojakke! 

• Vindtæt • Dryptæt • Huden kan ånde • Høj kvalitet 

Køb den i baren for 800 kr. 

VA.'Æ /n-l oflS 



Skal du med på sommerlangturen til Halden? 

Langtursroning i Norge og Sverige byder på mange fantastiske naturoplevelser. Brede blanke 
fjorde med spredte, granbevoksede øer. Stejle klippekyster og ind imellem lyden af en lille 
fos, der plasker ned i fjorden. Om aftenen lejrbål, mens man ser solen synke ned bag fjeldene. 
Hvis den slags også er noget for dig, arrangerer Langtursudvalget igen i år en sommerlangtur 
til disse egne. 

Den norske by Halden ligger i nærheden af Svinesund ved en sidefjord tilOslofjorden. Og 
byens roklub vil i år danne udgangspunktet for en DSR sommerlangtur ud gennem fjorden og 
ud til øgruppen Hvalerne i selve Oslofjorden. 

Turen vil foregå i uge 29 fra d. 13. til d. 21. juli, men hvis der er nok tilmeldte, arrangerer vi 
både en tur i uge 28 og i uge 29. Vi ror 20-35 km om dagen, så alle med roret i nogenlunde 
god fysisk form burde kunne deltage. Vi ror i vores egne 2-åres inriggere, som vi selv fragter 
derop på den store trailer. Overnatning foregår i telt - så vidt muligt på naturcampingpladser. 
Maden laver vi selv. 

Prisen for turen bliver maksimalt kr. 3.500,- som dækker al transport, mad etc. Hvis du mener, 
at det kunne være noget for dig, så læs mere på opslaget på langturstavlen, hvor du også kan 
tilmelde dig turen. 

Mange hilsner fra 
Langtursudvalget 

Stemning fra Hva/erøerne {arkivfoto}. 



Kajakauktion i DSR 

Søndag den 12. maj kJ. 14 vil der i DSR foran kajak.lkuret blive afholdt offentlig auktion 
(dvs., at der også kommer interesserede uden for DSR) over bl.a. 4 af klubbens ældre K I 
turkajakker, 2 K2 kap Glidere af træ, et kajakergometer samt gode brugte træpagajer m.v. 
Fremvisning fra kl. 13. 

Mød op og gør et kup! 

Spørgsmål kan stilles til Aksel Thi.ele, 
evt. på 33 27 12 07. 

Kajakker 

DSR har følgende kapkajakker beliggende på Træningscenter Bagsværd (TeB), som frit kan 
benyttes af kajakroere med kapbådserfaring: 

Bidnavn Bidtype - Kap 
Sej Trainer - K I 
Makrel Tracer - KI 
Barracuda Lancer - Kl 
Wanda Razor - K l 
Skruppen Kirton - K2 

Mvh. Kajakudvalget 

Tak til Tina Taul 

Hermed skal lyde en stor tak til Tina Taul for at sam~e ind og alle, der ydede et bidrag lil 
Kræftens Bekæmpelse. I alt blev det til 1362,00 kr. 
Søndag 7. april afholdt Kræftens Bekæmpelse den årlige landsindsamling. På Tina Tauls 
initiativ blev der indsamlet 1362,00 kr. i forbindelse med standerhejsningen i DSR samme 
dag. Slor tak til Tina fordi hun ville samle ind og lak til alle der gravede dybt i lommerne og 
gav et bidrag. 

Med venlig hilsen 
Bo Kolbye (med/. 3633) 
Kræftens Bekæmpelse 
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Standerhejsning 

Trods et ikke alt for godt vejr - køligt og halvgråt - søndag d. 7.4. , samlede stander
hejsningen i år en del flere klubmedlemmer end sædvanligt. Måske fordi tidspunktet i år var 
rykket til kl. 12, og fordi vi allerede er gået over til sommertid. 

Formand Paul Briiniche-Olsen bød velkommen til den ny sæson og glædede sig over, at så 
mange var mødt frem. 

Studentersangerne bidrog på vanlig vis til at festliggøre dagen, både på bådpladsen og i salen 
under frokosten. 

En enkelt båd skulle døbes: en brugt dobbeltfirer - der tænkes anvendt til sommerens Otter 
Grand Prix-konkurrencer, hvori denne bådtype indgår. Båden blev af kaproningschef Rune 
Gartner (gen)døbt Giallo. 

Standerhejsningen afsluttes traditionelt af en god frokost. Således også i år, hvor der blev gået 
godt til den lækre buffet, som Heidi og Susanne havde kreeret. Trods dagens store fremmøde 
var der ingen, der gik sultne fra bordet. 

Tøjudvalget havde salgsfremstød ved slanderhejsningen, bl.a. med fremvisning af de nye blå 
dame-I-shirls. De yngsle medlemmer var også mødl frem (af gode grunde med ledsagere), så 
mon ikke der bliver god lilslulning Iii klubbens nye li/lag med mOlion-O+ (roning for familier 
med børn)? (Se nærmere om delle andelsleds ibladel). 

IO 



Hvad laver vi i Motionsudvalget? 

l rækken af præsentationer af udvalg i DSR er vi denne gang konunet til motionsudvalget, 
som her vil fortælle lidi om, hvad udvalget laver og hvem vi er. 

Formål med udvalgets arbejde og vores opgaver 
De fleste roere i DSR dyrker roning på motionsplan, hvor alle kan være med. En vigtig 
ak'1ivitet i motionsudvalget er koordination af rovagtsordningen. Det er en ordning, der skal 
sørge for, at alle fremmødte roere kan konune på vandet. Ordningen varetages af en række 
rovagter. Rovagten har ansvaret for at fordele bådene på faste mødetider. I rosæsonen er der 
rovagt tirsdage og torsdage kl. 17: J 5 og søndage kl. 13: 15. 

Gennem rosæsonen arrangerer motionsudvalget en række forskellige aktiviteter, hvor motion 
og hyggeligt, social! samvær kombineres. Der er tale om roture i klubbens daglige rofarvand. 
på Øresund f.eks. de populære måneskinsture, hvor vi ror ind i Københavns kanaler fredag 
aftener, ser byen falde til ro, gør stop ved bl.a. GI. Strand og nyder medbragte gode sager 
(kaffe, hjemmebagt kage, frugt mv.). Senere tændes lygterne på bådene, og turen går hjemad 
gennem den lune nat med fuldmåne og blinkende stjerner. Af andre aktiviteter kan nævnes 
den årlige tur til Struckmannsparken nord for Skodsborg, hvor vi mødes med en række af 
nordkystens øvrige roklubber. Bådene trækkes på land og ligger tii skue i en lang stribe på 
stranden. I den grønne Struckmannspark spises frokost, og efterfølgende er der 
tO\l1rækningskonkurrence, hvor nogle leverer knofedt og lange seje træk, og andre giver deres 
besyv til det uundværlige heppekor. Derudover står motionsudvalget for sommergrill på 
terrassen, og udvalget arrangerer ture i mere ukendt farvand, som eksempelvis iøvsprings- og 
løvfaldsture (forår og efterårsture) på bl.a. Furesøen og Esrum Sø i Nordsjælland. 

l vintersæsonen trækker motionsudvalget sig indendørs. Her arrangerer vi gennem vinteren 
aktiviteter af primært social karakter for klubbens medlemmer f.eks. filmaften, foredrag (sund 
kost, kaproning mv.), vinsmagning, fredagsbar samt førstehjælpskurser. Det er også 
motionsudvalget, som arrangerer dans i vintersæsonen. I de sidste to år har der været tango på 
programmet med et hold for begyndere om mandagen og et hold for let øvede om onsdagen. 

Som alle de andre udvalg har motionsudvalget ansvaret for en afDSR's fester. Vi står for 
dåbsfesten - en rigtig klassiker, som specielt er tilegnet årets nye kuld kaniner. 

Hvordan arbejder vi i udvalget? 
Motionsudvalget mødes ca. en gang om måneden (af max. 2 timer) for at drøfte overordnede 
emner og kommende gøremål. På mødet udveksles erfaringer, der planlægges aktiviteter og de 
konkrete opgaver (måneskinsture mv.) fordeles mellem os. 

Udvalgets medlemmer kan siges at repræsentere det meste af klubbens bredde, fordi vi er 
aktive i henholdsvis motions-, langtursroning, motion+, instruktion mv. Vi optager jævnligt 
nye medlemmer og hører meget gerne fra dig, hvis du på et tidspunkt kunne tænke dig at være 
med. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at komme med ideer til arrangementer og at 
hjælpe i forbindelse med vores arrangementer. Du kan kontakte en af os i klubben eJler sende 
os en e-mail påmotion@dsr-online.dk. 

Læs i øvrigt mere om motionsudvalget på DSR's hjemmeside. 
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Motionsudvalgets medlemmer 

Peter R. B. Hatlo 
August Danielsen 
Rikke Borre 
Inger Kjær 
Karin R. Christensen 
Kirsten Marie Bovbjerg 

Med venlig hi/sen 

MOlionsudvalgel 

325951 00 
3543 1562 
39272219 
33 91 6674 
35437391 
35 8343 II 

Skiftedag i juli??? 

Klaus Robert Svendsen 
Melie Risager 
Signe Adrian 
Steen Knudsen 
Susanne Philipsen 

33 363517 
35836629 
33 25 00 72 
38198931 
39200886 

For at tilgodese alles mulighed for at komme på vandet , er kanin-undervisning i den 
kommende sæson placeret på mandage og onsdage, motion+ på tirsdage, torsdage og søndage, 
teknik+ på søndage, og alle almindelige motionsroere tirsdage, torsdage og søndage. 

I store træk er det den organisering, der skal til for at fil det til at fungere i forårssæsonen. 

f løbet af forsommeren kommer der imidlertid ubalance, ved at en stor del afkaninerne 
vandrer fra mandage/onsdage til tirsdage/torsdage. Derved skal de gamle motionsroere 
sammen med nyfødte motionskaniner benytte det af klubbens materiel motion+ ikke må - eller 
blot ikke har - benyttet. Mangel på materiel giver på de gode rodage problemer med rovdrift 
på de styrmænd, der møder op til rovagtslid, og efterladte motionsroere. Særligt fører manglen 
på 4-åres inriggere hurtigt til mangel på styrmænd og derved , igen , efterladte roere. 

KUru1e noget af det store pres tirsdage og torsdage mon ikke tages af ved at lave lidt om i 
ugeplanen midt på sommeren??? 

Et forslag kunne være at flytte motion+ fra tirsdag til mandag i løbet af juli. Derved vil noget 
af ubalancen være fjernet, og tirsdag vil kuru1e blive den helt store dag for motionsroerne og 
samtidig fjerne noget af presset om torsdagen. Man kUru1e så også håbe på, at nogle få 
motion+ roere møder op om tirsdagen, og derved kan aflaste motionsroer-styrmændene. Læg 
mærke til, at den præcise dato ikke er et kardinalpunkt - det afhænger af, hvornår 
mandagspresset på materiel og instruktører forventes at aftage - ligesom der også kan tænkes 
andre !lytninger af aktiviteter. Umiddelbart er det dog nemmere at flytte den organiserede 
motion+ træning end den mere uorganiserede motionsroning, og mandagen er valgt, fordi den 
allerede benyttes af motion+ i hele vinterhalvåret. 

Thomas Ungstrup Olsen & Thomas Quaade 
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Svar fra motion+: 

I har set at der ganske rigtigt kan forekomme dage på sonuneren, især ved godt vejr, hvor 
bådhallen tømmes og der stadig står folk både gamle og nye tilbage uden både. De dage er 
oftest tirsdage og torsdage, da belastningen her er størst som følge af de frigivne kaniner. I 
foreslår at flyne motion+, der som følge af bestyrelsens beslutning træner tirsdage og torsdage 
k!. 17. Det kan umiddelbart virke som en god hurtig løsning, der dog har enkelte problemer. 

Motion+ er på nuværende tidspunkt en gruppe på over 20 roere, der træner aktivt. Med aktiv 
træning forstås at de konsekvent (uanset vejr) møder op tirsdag og torsdag kj. 17.00 og bliver 
sat på både af Thomas eller Waltraut. Derudover er de forpligtet til at træne minimum to 
gange om ugen sammen med de hold de er sat på op til de langdistanceløb, der ligger i løbet af 
sommeren. De fleste nf dem har planlagt deres arbejdstider, ferie mm. for at kunne deltage i 
træningen og i løbene. Denne planlægning ville i givet fald skulle laves radikalt om, hlis 
træningen blev flyttet midt i sæsonen. En af motion+'s forcer er jo netop at det er træning på 
FASTE tidspunkter. Netop disse tidspunkter har været taget op af adskillige bestyrelser 
gennem årene, der alle har fundet det bedst netop tirsdag og torsdag inden motionsroningen. 

Desuden fungerer over halvdelen af motion+'eme også som kanininstruktører (godt 13 roere -
eller ca. en femtedel af de aktive instruktører), og det er vores umiddelbare opfattelse at 
Christen (instruktionsrochefen) ville være meget ked af at miste disse instruktørers 
arbejdskraft hver mandag (eller onsdag for den sags skyld) fra midt på sæsonen. 

Endelig skal det lige understreges, at motion+ hovedsageligt træner i 2'ere. På en typisk aften 
vil der højst være 2 motion+ 4'ere på vandet, hvilket er 2 færre end dem, vi har fAet allokeret 
(Gudmund, Balder, Thor og Odin). Overskydende plusbåde står til rovagtens disposition, og 
skulle det ske, at vi ikke er i stand til at fa alle plusroere på vandet henvender de sig altid til 
rovagten for at fA tildelt en båd. 

Hvis man nu skulle være lidt konstruktiv kunne man måske i stedet lægge noget 
motionsroning kj . 19 efter kanininstruktionen mandag og onsdag, da det jo sagtens kan lade 
sig gøre rent lysrnæssigt fra juli måned. Desuden hører man jo ofte om folk der ikke kan nå 
rotidspunktet kj. 17.15. 

Det er rigtigt, at der kan være tæt pakket på bådpladsen tirsdage og torsdage i 
sommermånederne. men vi tror ikke at flytning af motion+ er løsningen. 

Venlig hilsen 
Lars Kristensen, Thomas Krumholt og Waltraut Lissau 
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Indsupplerede i bestyrelsen 
Ifølge klubbens love kan bestyrelsen indsupplere op til 3 ekstra bestyrelsesmedlemmer. 
Baggrunden er, at der kan være behov for særlig ekspertise/arbejdskraft på udvalgte områder. 
Hidtil har der været indsuppleret en køgemester, der har haft ansvaret for køkkenet mv., og en 
Motioo+-kootakt. Lars Bech Kristensen er Motion+-kontakten. 

Det har længe været et ønske at indsupplere et medlem med ansvar for IT-området. Det er nu 
sket, idet Michael Qvist på bestyrelsesmødet d. 9. april blev indsuppleret i bestyrelsen. 
Michael har som en del af IT-udvalget gjort et stort arbejde med bl.a. den ny roprotokol og 
klubbens hjemmeside. Det er en klar styrkelse af IT -udvikJingen i klubben, at der nu er 
indsuppleret et medlem på IT-området. 

På samme bestyrelsesmøde blev det besluttet at indsupplere Benedicte Brolun som 
køgemester som afløsning for Susanne Agersnap. Skiftet sker pr. I. maj. Susanne har gennem 
en årrække gian en slor indsats som køgemester, men der har været behov for en aflastning. 
Susanne fortsætter i køkkenudvalget og vil hjælpe med ved arrangementer i klubben. 
Køkkenudvalget vil snarest aftale, hvorledes arbejdsopgaverne omkring køkkenets drift, 
kontakten til barudvalgel, udlejning og de mange andre arbejdsopgaver kan varetages og 
uddelegeres i udvalget. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret med interesse følge, hvorledes den 
ny arbejdsfordeling fungerer. 

Paul BriJniche-Olsen 

Infonnation fra husforvalteren 

Luk portene - sluk lyset - luk vinduer j Iræningslokalet - lås døren fra slyngelstuen lil 
tagterrassen. Der er mange ting al tjekke, før du, som sidste roer, forlader klubben om aftenen; 
men del sker alt for ofte, at alt lys brænder i både hallen og alle porte stAr åbne, når alle har 
forladt klubben. Lyset i salen brænder, og døren til terrassen er ikke låst. 
Delle gælder alle, men specielt instruktører, styrmænd, brugere af træningsrummet og 
tangodansere. 
Husk, det er ikke hus forvalterens opgave at klare disse ting. 

Mogens Haul 
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Kære Heidi 

Roning må være verdens sundeste sport' Du aner ikke hvor umådelige mængder mad en roer 
kan indtage,uden at man kan se det på vedkommende. Men det finder du snart ud af. 
Sandsynligvis vil du her i starten af rosæsonen fA indtryk af, at folk. der ror 3-4 gange om 
ugen, provianterer til resten af ugen gelll1em DSRs køkken. 

Lad os prøve at forklare. På sådan en rodag, hvor vandet ligger smukt derude og lokker, er 
man typisk på vandet 2-3 timer. !:nden da har nok langt de fleste af os spist en solid frokost og 
et godt mellemmåltid. Og alligevel sker det hver gang. Ikke så snart har man vendt båden 
hjemad, før snakken raider på aftensmaden. Hvad skal vi mon have i dag? Og de sidste 20 
minutter i båden vokser hullet i maven, som havde man ingenting spist i 14 dage. Man 
fantaserer om kilovis af pasta med dejligt tilbehør. For er der noget man bliver af roning, 
udover træt og glad, så er det sulten. Derfor skal du ikke undre dig for meget, hvis du ser en 
spinkel pige spise to fulde portioner og herefter udse sig det største stykke kage. 

Køkkenet i DSR har en enorm betydning, så man kan sige du har en del magt i klubben. For 
en rotur ville ikke være det samme, hvis man ikke kunne sidde på terrassen bagefter og nyde 
udsigten, det gode selskab og maden. Udsigten har vi og det gode selskab medbringer vi som 
regel selv. Det vigtigste ved maden er at den er varieret, sund og ikke mindst, at der er rigeligt 
af den. Derfor er vi glade for at maden i DSR pludselig er begyndt at smage af noget og at den 
ser appetitlig ud. Men vær beredt. Det vil nok ikke ta folk til at spise mindre, snarere mere
også af kødet! 

Selvfølgelig skal vi opføre os ordentlig i dit køkken. Vi skal også nok holde vores plads i 
køen, rydde op efter os og betale for det vi spiser. Hvis det er et problem at fA økonomien til at 
hænge sammen vil vi også gerne betale en S'er ekstra. Men vil du så ikke nok lave rigeligt 
mad tilos og love at tage pænt imod os når vi beder om en ekstra portion':> Vi er jo bare 
SULTNE! 
Haven rigtig god I. sæson hos os. Vi glæder os til at se dig på 
vandet. 

Med venlig hi/sen 

Thomas Ungstrup og Marie alto 

(se svar på næste side) 

Køkkenudvalget søger medlem! 

Køkkenudvalget ønsker at udvide antaUet af medlemmer med en person, gerne et mandligt 
medlem af klubben. Kunne du tænke dig at være med til at udvikle køkkenet og baren, så 
henvend dig til Benedicte Brohm eller et medlem af udvalget. 
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Svar fra Heidi og køkkenudvalget: 

Kære Thomas og Marie 

Mange tak for jeres brev. 

Jo, vi ved godt at en roer kan være sulten og det er netop derfor der er meget mad i køkkenet. 
Men når op til 100 personer er sultne på en gang, og køkkenet gerne skal have mad til alle, må 
vi alle hjælpe hinanden. - specielt når køkkenets økonomi samtidig skal kunne hænge 
sammen. 

Reglerne i køkkenet er ikke ændret - men bliver nu blot igen nævnt, fordi man ikke bare kan 
hente løs fra køkkenet, - hvor sulten man så end er. Barvagterne skal have styr på, hvem der 
har betalt, og Heidi vil gerne have mad nok til alle. Derfor køber man l portion mad i baren og 
går derefter ud i køkkenet og henter sin mad. Man må tage i stor portion mad - med salat og 
brød - det eneste, man her skal begrænse, er mængden af kød, her er der 1 portion eller I stk. 
pr. mand. Af tilbehøret må l spise alle de kartoflerl ris, salat og brød der skal til for at I bliver 
mætte - bare du kun henter I. gang eller spørger, om der er mad nok til alle. 

Endvidere kan der jo også købes frisk frugt samt kage i baren - hvis man er mere sulten. 

Vi synes ikke, at prisen skal hæves eller at disse 
meget få regler er urimelige - uanset, hvor 
sulten man er. 

Venlig hilsen 
Heidi og køkkenudvalget 

Vedrørende kage til udvalgsmødeme 
Det er blevet besluttet på bestyrelsesmødet, den 8.april 2002, at der er gratis kage til 
udvalgsmøderne. 
Ordningen kommer til at foregå på den måde, at udvalgsformanden, senest en uge før 
mødet skal afholdes, kontakter Heidi på mailadressen: Heidi-h@telefona.dk og oplyser hende 
om, hvor meget kage der skal bruges, og hvor meget kaffe og the, der er behov for. 

Det er kun DSR-udvalg, under bestyrelsen, der kan få gratis kage til udvalgsmøderne, dvs. 
hvis man afholder et arrangement fx vedrørende skitur eller dykkertur, så er der ikke 
mulighed for at få gratis kage. Men Heidi har bedt om også at blive kontaktet på ovennævnte 
mailadresse, hvis en sådan gruppe, skal holde møde og fx bruge mange stykker kage - selvom 
I selv skal betale det - da det giver Heidi en mere fair chance for at vide, hvor meget kage hun 
skal bage til de forskellige dage. 

Fremover vil der ligge en kalender i køkkenet på bordet, hvori der kan skrives besked om 
møder med kagebestilling eJler andre informationer til Heidi. 

Med venlig hilsen Køkkenudvalget 
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DSR i Val d'Isere 2002 
Søndag - Hvordan kau det være så svært, uh det gik så godt sidste år?! 

Vi kommer langsomt til live. Vi ser os omkring. Jo, den er god nok. Hotellet, som vi ankom til 
i nat, er ganske som beskrevet i brochuren: Ringe standard, men hyggeligt! Vi beundrer de 
utallige kombinationsmuligheder, som 50 forskellige slags tapet giver, mens vi langsomt 
forvandles til små Michelinmennesker ved at iføre os de 20 kg tøj, vi måtte have med i flyet. 
For den ligger jo derude, sneen og glimter, og vi husker, hvor dejlig den var sidst man 
stilsikkert stod ned af de pudderkJædte pister. Morgenmad og skiene på nakken i en fart 1 MeD 
hvad er det? De må da have taget fejl, da de inddelte de der pister. Den der grønne må da 
mindst være mørkerød! Vovemodigt kaster vi os alligevel ud i en tur med den nænneste 
slæbelift. 

På toppen erkender vi, at denne her bamsebakke må da være Europas stejleste. Den slags 
burde være EU-standardiseret, og her betaler vi endda i euro. Vi glider prøvende hen over 
sneen. Der mangler virkelig en stynnand i denne her båd! Måske er der Doget galt med 
skiene? Men det går - første sving lykkes næsten, og vi undgår endda kollision med et cirka 3-
årigt barn i styrtløb. Samme barn passerer i øvrigt flere gange på den samme tur ned, eller 
måske er detlrillinger? IO minutter og kun enkelte styrt senere har vi allerede forceret flere 
hundrede meler - det skal nok blive en dejlig uge. 

Mandag - Har nogeu set mine kræfter? 

Det lidt mere øvede skiskolehold minus Anja, som er avanceret til det blærede hold, mødes 
ved frokosttid til et par timers intens skiskole på en frisk og kold dag. Som undervisningen 
skrider frem, opstår der krise på holdet, frokosttiden er klart overskredet; vi har været ude 
siden kl. 9, og man bør bestemt spise hver 2. time, når man er på ski. Instruktøren mener nu 
nok, at vi lige kan klare en halv times træning i korte sving - hvad ved han om det? Holdet får 
med store sultabstinenser og i sidste øjeblik kæmpet sig frem til nænneste restaurant, 
Mannottes. 

En kamplysten gruppe DSR 'ere klar til at angribe løjperne. 
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Vi beslutter, at dagens after-ski skal foregå på Saloon Bar, som efter sigende har levende 
musik i form af en Henrik Launbjerg - George M ichael Jam ensemble. Ida har endda en 
gammel skolekammerat i bandet - forsangeren for George Michael jam, Rasmus Fjeldsted 
(ham den nyvaskede, som ingen så på pisterne). Interessen i DSR-gruppen breder sig hurtigt i 
sådan en grad, at vores hotels ellers udmærkede bar nu ligger øde hen. Vi sætter os til rette på 
gulvet foran bandet. "Tror i, det er en picnic det her" er bandets kontante reaktion, og så må 
man jo hellere danse. Imponerende så mange kræfter der pludselig er genvundet efter krisen 
tidligere på dagen. 

Og Berit har fødselsdag - den første af fue fødselsdage på holdet gennem ugen. Vi fej rer det i 
hotellets restaurant på behørig vis med fødselsdagssang og kæmpe chokoladekage med er. 
masse lys. Der kan umuligt være overensstemmelse mellem alder og antal lys her. Mandag er 
også Store Quiz aften - i hold på 5 svarer vi på mærkelige spørgsmål. Kan det være rigtigt, at 
højdeskræk hedder akrofobi? Nogen forsøger at sabotere legen. Ole Riisgaard gjalder 
ureglementeret ud over forsamlingen "Det er Elleharnmer" efter at et spørgsmål er stillet, 
mens Berit utålmodigt råber: "Jeg vil ud og danse på min fødselsdag". 

Turen gav (h)viderammer for deltagernes udfoldelsesmuligheder. 

Tirsdag - Er det meningen, at der skal stikke græs op af sneen? 

Efter to solrige dage, ser det endelig ud til, der er ved at ske en omskiftning i vejret. For første 
gang kan man ikke se solen ved morgenbordet pga. skyer. Den dukker dog op igen i løbet af 
dagen, vi glædes over vores tiltagende kulør og dagen på pisterne forløber godt. Sneen er 
stadig okay, men vi ønsker os lidt mere af den. Karsten forsøger sig på lånt snowboard, men 
efter 3 timers gæv kamp på en grøn piste er humøret på nulpunktet. Vi har mange gode tips og 
råder ham til ikke at bruge stave. Alligevel er snowboard vist et afsluttet kapitel. 

På hotellet bliver der igen serveret en super to-retters-menu, og endnu et fødselsdagsbarn må 
fejres med sang. Rene må have været sød i år, for til alles glæde ser vi et par snefnug udenfor 
- Endelig! Det holder desværre op efter et par minutter. Tirsdag er pub-crawl-dag. Seks 
forskellige barer skal erobres, og øl og drinks må overvindes. Stemningen er på sit højeste på 
de sidste barer, Victor's og Le Petit Danois. Trætte vakler vi hjem, og glæder os over sneen, 
der falder. 
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Onsdag - DSR's fornemmelse for sne 

Det fryser ekstraordinære to grader, og på det sprog, som ikke er mit, er sneen 'la neige' eller 
måske ligefrem 'la poudre'. Den falder i stabler for første gang på denne tur. Liften kører op, 
hvor skiløberen selv kører ned, og da angiveligt er defmeret ved sin modsætning, er liften 
hermed selve definitionen på skiløbet. Vi venter først de obligatoriske 30 minutter, en tid der 
tilbringes med at tale i mobiltelefon, med at smøre ansigtet ind i den hvide substans, der 
bibringer en illusorisk tryghed mod hudkræft og tidlig aldring, og med at diskutere, hvordan 
dagen i øvrigt skal forløbe. En hårdnakket diskussion, der lader til at fortsætte dagen igennem, 
og som om aftenen udmønter sig i ligeså påståelige meningsudvekslinger om, hvor man 
egentlig har været henne. 

Turen i liften tilbringes også med at indtage fransk årgangscognac, subsidiært fransk pisteur
pullimut, afhængig af, hvis tur det i øvrigt er til at spendere. Endelig er vi i sneen. Til at 
begynde med er alt hvidt, og det spor, skiene carver, er som et spor af aske. Der lyder hule 
drøn af laviner, der fremkaldes for at forhindre laviner. Alting er defineret ved sin 
modsætning. Der findes nu ingen landkending, der fmdes kun en amorf, kaotisk forskydning 
af retningsløse snernasser, der tårner sig op og bryder og ruller, og som igen brydes i 
subsystemer af sorte, røde, blå, grønne pister, der interferer og danner hvirvler og forsvinder 
og opstår og til sidst forgår sporløst. 

Vue over del flotte landskab i Val d'Jsere. 

Langsomt vil denne forvirring arbejde sig ind i mit balancesystems væskekar og opløse min 
stedsans. Jeg frygter sneen, fordi den vil fratage mig orienteringen, mit livs indre gyroskop, 
min vished om, hvad der er op og ned, min forbindelse med absolute space og frokostaftalen 
på Col de Bellevarde kl. 13. Derefter tilbage gennem snevejret. Februarmørket kommer nede 
fra dalen, det virker ubegrænset som priserne på en halv liter tynd fadøl. Jeg drikker min 
franske pisteur-pullimut og falder til sidst i søvn. 

19 



Torsdag - Beretning om dagen efter det store snefald 

Dagen begynder med det sædvanlige morgen bad kJ. 6.30, og selv ikke de små utilfredse grynt 
om 'nattero' fra kaospiloterne i underkøjerne kan skjule, at den flotteste dag i flere måneder er 
begyndt. Det første rigtigt store snefald siden den 27. december har givet bjergene det hvide 
snit som afløsning for de lidt småbrune baner, der ellers har præget landskabet. Efter en 
morgenpalaver kører halvdelen af det letøvede bold med bus, bus, lift, lift, lift, lift og lift til 
Pte Du Montet i 3300 meters højde. 

Der er ikke den store kamp blandt os om at komme hurtigt ned af de blå pister, så vi møder en 
stor del af DSR på vejen. Efter et par timer mere på blå og en forb ... puklet og smal rød piste 
er det tid til Saloon Bar, og den får som sædvanlig ikke for lidt. Den gode aftensmad på 
hotellet bliver afløst af 'Fransk Aften' for dem, der har betalt i tide, mens vi andre heldigvis 
har noget bedre at tage os til. 

Udefra lyder det som om Jon Y d'Reimar har skruet op for forstærkerne til den franske aften, 
mens det fra anmelderne indenfor forlyder, at Pistase-guiderne både kan læse op fra oste
etiketterne, og - med en vis betænkningstid - bestemme, at to af de tre vine er røde, mens den 
næsten gennemsigtige væske i den sidste flaske skaber mere end almindelig forvirring. 

Fredag - Det er smart, at liften kører begge veje 

Vi er nogle, der absolut må op og køre ned af "Grande Motte" - det højeste bjerg i Tignes, for 
man er vel blevet en habil skiløber efterhånden ... Mike, vores engelske turguide, vil føre os 
sikkert ned ad bjerget, men "god dammit" Mike påstår halvvejs oppe at have taget de forkerte 
ski med op på bjerget og mener, at han hellere må tage tilbage til byen. Vi når toppen med 
kabinel iften. 

Det sner heroppe, og her er vindstød af orkanstyrke, og uden turguide kan man pludselig få 
enorm lyst til at tage liften ned igen og drikke varm kakao. Berit og Katrine tager dog turen 
ned ad bjerget, de seje piger! Vi andre, som aldrig får en plads i Fear Factor, fortrækker til 
liften. Det er sidste aften på årets skiferie. Vi arrangerer en tour-de-chambre, der er så 
hemmelig at alle er med. 

Dejligt arrangement, men man savner en enkelt gin & tonic - hvorfor har ingen tænkt på det? 
Løjpe-dåsen Pernille F synger rapsange for os, og vi fortrækker til Club 21, det hotteste sted i 
Val d·Jsere. Specielt hvis man er til techno-musik, små franskmænd og lingerie-snow. 

Lørdag - Den sidste piste 

Skiene har omsider overgivet sig og lader sig dirigere i nogenlunde acceptable retninger. 
Musklerne føles pludselig ikke så ømme, maske har vi faldet os i form? Vi nyder de sidste 
sving mod dalen, mens solen bager. Sneen smelter, men det gør ikke noget. Der er et år ti I, vi 
skal bruge den næste gang. 

Søren, Ida, Rene, Tim, Thomas Q, Marie Louise og Marie 0/10 
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Der var engang -
men historien skulle først fortsætte i 2002 

Denne lille historie har rødder tilbage i 1971 - på en langtur i Norge. Før det store olieeeventyr 
i vort norske broderland, lød fødevareudvalget i de små landsbyer langs kysten mest på fisk og 
dåsemad med rensdyrkød. På dåserne var der vittigheder. Grunden fandt vi hurtigt ud af: Der 
var intet at grine af, når indholdet skulle fortæres! Hvad gør man så på en langtur, hvor 
humoren skal i højsædet, men turens gourmet pines hver aften ved middagstide. Man synger 
en sang om, at alt ku' være meget værre: 

In Hannover an der Leine, Rothegasse nr. 8 
wohnt der Massenrnorder Hamann, der hat viele Menschen umgebracht. 

Aus den Augen macht er Sillze, aus den Backen macht er Speck, 
Aus den Darmen macht er Wilrste, und die Reste smeisst er weg. 

Den sang og erindring lå i mit baghoved en stor del af weekenden den 16-17 marts - på årets 
første langtur. Det var nemlig på floderne Leine og Aller. 
Min tvivl om, hvorvidt jeg skulle ta' med - fordi det jo egentlig stadig er vinter _. fik jeg viftet 
væk, da jeg kom til at tænke på langturen den 3. weekend i december, hvor vi roede i isflager 
på floden Oder. Det måtte da være blevet vannere nu. 
Så jeg ankom med optimistisk sind og korte robukser i tasken. 

Leine er en lille biflod til Aller, som er en biflod til Weser. Altså kun mindre floder. Men 
smeltevand og masser af regnvejr havde gjort sit til både bredde og strøm. Gummistøvler, og 
længere vandreture var nødvendige for at komme både i vand og på land. For slet ikke at tale 
om at undgå at komme den forkerte vej, da man dårligt kan se, hvad der var flod, og hvad der 
egentlig er land. Træer, buske og kilometerpæle stod godt langt ude i vandet. Og strømmen 
gav os nok 3 km ekstra i timen. Men kønt var det og mere forår end herhjemme. Storken - den 
ene vi så - sad højt oppe i sin rede og gjorde klar til, at konen skulle komme. Rådyrene 
plaskede gennem de våde enge for at finde ind i skoven, og horder af trækfugle overvejede, 
om de skulle fortsætte mod Danmark. Og så var der synlige grønne dubber på mange træer og 
buske. 

Begge eftermiddage skreg de hvide vinterben og arme på at få lov at opleve solen, så de 
optimistkorte bukser kom i brug og næsen nåede at blive rød. Jo, jo - der er bygget op til mere 
langtur i de kommende måneder. Donau i påsken, f.eks. (Læs herom i mine øvrige skriblerier 
her i bladet). 

Håber denne lille appetitvækker kan få mange af jer til at overveje en langtur. Jeg kan 
anbefale de to små floder, som er ukomplicerede at ro på - også i kajak, blot man husker, at 
man altid skal lægge til mod strømmen. Go' fornøjelse med sommerens ture ønskes l af 

Bente Kjøller 
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På langtur i østrig og Ungarn, påsken 2002 

Med sidste færge Gedser-Rostock den 25. marts 2002 drog jeg mod Berlin, hvor jeg skuJle 
mødes med påskens rotrup: 8 roere fra Berliner RudercJub Hevella. Belæsset med tøj til både 
varmt og koldt vejr, telte og 2 gig-firere på en anhænger begav vi os den 26. marts de mange 
kilometer mod Deggendorf i Bayern. Her blev vi mødt af Manfred, som også er Berliner-roer, 
men nu har slået sig ned i Kimie i Ungarn. Efter en god nats søvn blev anhængeren fragtet 
videre af Manfred, og vi hægtede i stedet en anhænger med Barken Niederbayern efter vores 
bil, hvorefter optoget fortsatte mod Kimie. Her skulle Manfreds hus blive en slags hjemsted de 
næste IO dage. 

Skærtorsdag kørte vi de 2 firere til Orth i østrig, hvorfra vi skulle ro 106 km ned ad Donau. 
Vejret var flot og varmt, strømmen i Donau ikke blot god, men MEGET god. Der skulle en 
god styrmand til at holde os på ret kurs og holde øje med bøjer, som så ud, som om de kom 
susende mod os. 

Ved Hainburg forlod vi Østrig og kom ind i Slovakiet. Hele vejen til Bratislava var vi omgivet 
af bøje bjerge, susende vand, og en meget bred flod, som tydeligt bar præg af, at der for nylig 
havde været endnu mere vand. De træer, som var blevet "tørskoede" bar tydeligt præg af, 
hvor højt vandet havde stået - de var grå af Donau-sand til omkring 2 meters højde. Mange 
træer stod endnu et pænt stykke ude i floden. 

Donauknæet (fotos: Bente Kjøller) 

Efter Bratislava fik vi roligere vand på grund af en opstemning af floden, og vi fortsatte mod 
slusen, som skulle bringe os videre mod Ungarn. Efter ca. 70 km nåede vi slusen, blot for at 
konstatere, at den var Jukket på grund af vandmangel. En noget barok oplevelse, når vi i øvrigt 
kunne konstatere, at Donau ikke manglede vand. Nå", vi måtte så bære over - troede vi. Vi 
bar. Op ad skrænter, ned ad skrænter, over veje til vi nåede et sted, hvor vi burde kunne sætte i 
vandet. Men nej. Slamlaget nåede os til over knæene 25 m fra vandlinien, så de måtte vi 
opgive. Mobiltelefonen gav os kontakt med Manfred, som hentede os, så resten af første rodag 
blev i bil. 

22 



Langfredag ladede vi op hos Manfred til roturen i barken. Og her vil jeg benytte lejligheden til 
at fortælle lidt om vores tysk-ungarske vært. Manfred er lidt af en berømthed. I 1988 vandt 
han olympisk guld ioNer - han var stynnand. Ikke alene hedder han Klein, men han er også 
kJein - men kun fysisk. Manfred har åbenbart viet sit liv til at kunne give andre roere 
muligheder for at opleve noget. Hans hus i Kimie har et gæstehus, hvor der er plads til 6-8 
personer. Han har nu 2 gig-toere og 2 gigfirere og 2 kanoer liggende til fri afbenyttelse (de to 
fIrere er dem, vi havde med). 

Manfred er meget gæstfri og hjælpsom. Han transporterer gerne bådene derhen, hvorfra man 
gerne vil ro og henter dem igen efterfølgende. Jeg benyttede selvfølgelig chancen til at forhøre 
mig om, hvad han vilJe sige til at fil besøg af DSR'ere, som skulle fil lyst til en tur på Donau. 
"Det er jo det, jeg er her for, så lad dem bare vide, at de vil være velkomne". Og så kendte han 
i øvrigt DSR fra sin tid som kaproer. 

Parlamentet i Budapest 

Lørdag gjorde vi os kJar til al starte barketuren. Barken blev kørt til den ungarske bred af 
Donau på højde med det sted, hvor vi måtte opgive turen om torsdagen. Også her var der 
Donau-slam., men dog mindre end på den Slovakiske side_ Det tog "kun" 4 mand 2 timer at fil 
skovlet så meget slam væk, at vi kunne sætte barken i vandet. For jer, der ikke måtte kende en 
barke, så er del en slags dobbeltftrer. 3 m bred og 12 m lang. [ hver side sidder 4 mand, som 
ror med I åre . I midten af båden er der en 50 cm bred gang man kan gå ad, og der er i 
princippet plads til J mand på styrmands sædet - og der mangler ikke bagageplads. Skulle 
nogen ha' lyst Iii en tur i sådan en, kan man bl.a. låne "Niederbayem" i DeggendorfRoklub. 

I højt humør bl.a. på grund afhøj sol og god varme gik det derudaf. Vi blev ikke 
overanstrengte, vi roede i holdskift - 4 ad gangen. Et kvarters roning, el kvarters pause. Det 
skulle jo ikke gå for stærkt, men alligevel skød vi omkring 8-10 km i timen. Turen var 
planlagt til at foregå hele dagen på vandet. 1 land kom vi først, når teltet skulle slås op om 
aftenen. På en barke har man selvfølgelig også plads lil toilet: en spand på fordækket blev 
benyttet efter behov og rengjort i Donaus blå-grønne vand. 
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Det er 5. gang jeg ror på Donau, og hver gang viser den sig fra en ny side. Alene vandstanden 
og strønunen ændrer sig enonnt med årets gang. Det gjorde godt nok indtryk at se, hvor højt 
floden kan stå, når sneen i bjergene smelter, og der samtidig har været megen regn. Det skulle 
vi komme til at opleve endnu mere af. 

Foråret var stærkt på vej på de kanter, de tleste buske og træer var grønne, fugle af alle slags 
var i forllrshumør. Den første nat fandt vi en 2. sals lejrplads, hvorfra vi havde den mest 
fantastiske solnedgang over floden. Omkring et bål spiste vi dejlig vann gullasch, medens vi i 
aftenens løb iførte os lag på lag af lØj for al modstå kulden. Det var nu kun rigtig varmt om 
dagen. 3-4 grader havde vi om natten. Men den natkolde næse var glemt, da ivrig fuglesang 
vækkede os næste morgen. 

Tro mod princippet om, at alt skulle foregå på vandet undtagen overnatning, pakkede vi 
båden, som havde ligget for svaj og anker natten over, roede ud i strømmen og spiste 
morgenmad. Jo, jo, man kan også lave kaffe på en barke- der er fin plads til gasapparatet. 
Søndag aften nåede vi Esztergom Roklub i Ungarn, hvor vi fik endnu et indtryk af Donaus 
luner. Vi teltede på roklubbens græsplæne, som stadig var fugtig af Donau-slam. Den 26. 
marts havde en mindre flodbølge bevæget sig ned ad Donau og havde oversvømmet alt i 
mange meters højde. Gummistøvler var et gode, når vi bevægede os rundt i græsset, hvor 
bunden dog var så tør, at de tætte teltunderlag kunne holde fugten ude. 

Mosoni Donau 

Fra Esztergom gik det dagen efter videre gennem Donau-knæet. Her bevæger floden sig smalt 
gennem høje bjerge. Et fantastisk syn. Hvor tlodknækket er størst kommer en bitlod til og højt 
oppe ligger en borg fra IIGO-tallet. Den besøgte vi nogle dage senere fra landsiden. Den aften 
kom vi til en roklub i udkanten af Budapest, hvor indtrykket af llodbølgens kræfter var endnu 
mere skræmmende. Roklubben havde været oversvømmet. Alle bilde lå udendørs tilsølede af 
Donau-sandJmudder. Græsplanen, hvor vi slog telt op, var fyldt med våde møbler, tæpper, 
sengetøj osv. Alt havde været oversvømmet. På vej til restauranten, hvor vi spiste aftensmad, 
bevægede vi os mellem sandsække langs alle huse, men det var tydeligt, at det ikke alle steder 
havde hjulpet. 
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Tirsdag gik turen gennem Budapest, hvor vi gled roligt gennem byen med det meget smukke 
parlamentsbygning på Pest-siden og slottet højt oppe på Buda-siden. Efter Budapest er der 
ingen bjerge, Iloden er bred og rol ig kantet af båd(; lave træer og buske og høje birke med 
masser af mistelten. 
Da vi nåede Dunavaros stod Manfred klar med anhængeren. Vi kom i land og kørte tilbage tiI 
Kimie efter 4 dage i høj sol med røde næser og den første farve på arme og ben til følge. 
Onsdag stod i barkerengøringens tegn samt en indkøbstur til Mosonmagyarvar Oa, det hedder 
byen). Her tilbragte vi 3 timer i Thermalbad. Svømmeture i 25 grader vand afVekslende med 
afslapning i 35 grader varmt vand fra naturlige kilder. Det var bare herligt. 
Torsdag kørte vi så til Slovakiet, hvor vi bevægede os på på den 11 OO-taJs borg, som vi fa 
dage inden var roet forbi. Sikke en udsigt. En tur rundt i den gamle by i Bratislava blev det 
også til. Den er et besøg VærG. 

Manfreds hus i Kimie ligger ned til en sidearm til Donau - Mosoni Donau. Den er omkring 
120 km lang ogjeg benyttede fredag til at ro de 60 af disse i gig 2-er. Det var en fantastisk flot 
tur. Mosoni er smal og naturen er helt uberørt. Væltede træer fAr lov at blive liggende, så der 
skulle styres med omtanke.Træerne er fyldt med mistelten - ogjeg måtte have en med hjem. 
Jeg fik det også, da et ny I igt væltet træ havde en klase som jeg lige kunne nå. Den forsøger jeg 
nu at fa til at gro videre på et træ i min have. 

Se, det var åen påske. Og beretningen her er bl.a. for at fortælle jer om endnu en 
langtursmulighed. Får I lyst kan I selv kontakte Manfred på hans E-mail: eller I kan ringe til 
mig, så skal jeg skabe kontakt og i øvrigt forsyne jer med gode råd. 
Manfreds e-mail er: mklein-ungam@web.de og bans hjemmeside er: www.ferienhaus
donau.de 

Bente Kjøller 

e-mai\: bekj@tdcinternet.dk 

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

lod læg kan naturligvis også fremsendes på diskene til DSR med att. til redaktionen., eller man 
kan sende maskin- eUer håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andel lodlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i mails. Endvidere beder vi om. at indlæg ikke forsynes med sidehoved og
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadline for næste nwnmer: mandag d. 13. maj 2002 

Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N, 
tlf. 35 8214 18, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen 

Tryk: Offseta,..4913 Horslunde Oplag: l. 350 stk. 



Orienteringsløb 2002 

Dato Løbsty~e Skov 

28.04 Holdløb Rude Skov 
04.05 SM Stafet Grib Skov Vest 

05.05 SM Klassisk Tisvilde Hegn_ øst 

26.05 Stafet Ravnsholt 

01.06 24 timers løb LI.Hareskov/Jonstrup 

11.06 By løb København 

Se også sektionens hjemmeside for at finde Ilere oplysninger om 
disse løb eller andre løbstilbud: 
http://horneD.inet.tele.dk/relausenldsr/osek. htm 
eUer via www.dsr-online.dk 

Tilmelding: 

GJ\sebusløb: 

øvrige løb: 
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MødetidspWlkt: Søndag meUem I D og 12 

3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl, 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf. 38 17 62 52 (arb) 45 85 86 05 (priv) 

(Tilmelding 14 dage /Ør) 

Arrao2ør 

OKSG 
Søllerød OK 

Tisvilde Hegn OK 

Lillerød IF 

Ballerup OK 

Lyngby OK 



Danske Studenters Roklub, Strandvænget SS, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Tlf. (køkken og kontor): 3929 63 26 Telefax: 392963 22 
M EDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 II 

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

Kaprooiogscbef: 
R une G~rtner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 Kbh. K 
Ir 26747048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursrocbef: 
Lene Cfu-istensen 
Præstøgade 18, 2.lh. 
2100 København ø 
Ir 35420515 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haul 
Strandvænget 55 
2 I 00 København ø 
Ir 39298499 
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Formand: Kasserer: 

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

r ostruktionsrocbef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
Ir 38 109562 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Kaja krocbe!: 
Cfu-istian Hjorth Lorentzen 
Wilkensvej 18, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
Ir 38 IO 25 50 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Køgemester: 
Susanne Agersnap 
H. C. ørsteds vej 63 
1879 Frederiksberg C 
Ir 35 368805 
e-mail: koegemester@dsr-online.dk 

Kontiogeotkasserer: 

K un skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55, 
2100 København ø 
e-mail: olehan25@get2net.dk 

Orienteringssektionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 
Ir 4S 88 58 86 Ir 382848 7 I Ir 45 85 8605 

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

Molionsrocbef: 
Peter R. B. Hallo 
Lysefjordsgade 7, Sl.t h. 
2300 København S 
Ir 3259 51 00 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

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

M 8 terielforvalter: 
flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
Ir 3677 IO 09 
e-mail: materiel@ 
dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
Ir 396803 19 
e-mail : hiu«v.ssi.dk 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 5 * JUNI 2002 * 71. ÅRG. 

Stor succes for DSR ved første afdeling af årets konkurrencer i langdistancekaproning: 
Birgitte Røddik, Kirsten Rijbjerg og Birgitte Sommer besalleførstepladsen i kvindernes 
konkurrence, og ligeledes besatte to DSR-hold 2.- og 3.-pladserne. 



Indhold 
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Kom og vær med Iii ol fejre Sankl Hans i roklubben .................................................................................. -1 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort Dette rorefindes på kontorets dør i 
bådhallen. Indbetalingen dækker de 1 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvanalsvist forud via giro. Ved overskridelse afbe1altngsfrist pålæsges et gebyr på 
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbe1aling. kan der ses bort fra rylker. men gebyret vil blive 
opkrævet de! følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20·24 ~r betaler 
360 kr. pr. kvartal, idet første kvanals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt lil klubben (inkl e-mail til kontingentkassereren: 
o!ehan2S@get2neLdk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en kvartalsmåntXI (1/1. 1/4. Jn og 
1110). Genindmelddse fra personer, der har udmeldt ~ig af klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres 
kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMA TlSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpljgtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted. uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter 
benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til '12 - l års kontingent, og restllncen 

vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Ajle omkostninger i forbtndelse hermed betales af 
skyldneren. 

Forsiden: foto Mette Vase 
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Aktivitetskalender 2002 
I 

Dato 
I Begivenbed 

l i. juni I Lagkageaften, roklubben Getion 

15. juni Fødselsdagsfest 

15. juni Kiubkaproning 

23.juni Sankthansaften og måneskinstur 

7. juu Entringsøveise 

Uge 27 Sommerlangtur ti I Skotland 

Uge 28/29 Sommerlangtur til. IIvalerøeme, Norge 

26. juli Måneskinstur 

19 juli- 2. august Scullertræningslejr ved Hjelmsjo 

15. august EntringsøveJse 

17. august Tur på Roskilde Fjord 

24. august Kanindåh + kanindåbsfest 

Husk klubmesterskab 15. juni 

Tid: kl. 12.00 

Der dystes i følgende kJasser: 

Tilmelding i Slyngelstuen 

» 2 åres inrigger herrer/damer 
» 4 åres inrigger herrer/damer 
» l x herrer/damer 
» Mixløb (lodtrækning) 

Alle med roret er meget velkomne. 

Dagens konkurrencer bliver ekstra festlige og spændende, hvis en masse medlemmer møder 
op og hepper på deltagerne! 

I 
I 



Sankt Hans Aften 23.06,~L 
Kom og vær med til at @ rejre Sankt Hans i roklubben 

Søndag den 23. juni 

Rotur: For dem, som gerne vil motionere inden maden. vil der være mulighed for en rotur. 
KI. 17.00 vil der være rovagt, og alle, der har lyst, kan komme på vandet. 

Grill på terrassen: KJ. 19:30 tændes grillen op. Der serveres 
forskellige lækre salater og brød. Til ovenpå er der kaffe og kage. 
Kød medbringer du selv. Billet købes i baren for bare SO kr. 

Sankt Hans-bål: Ved 22-tiden samles vi om Skt. Hans-bålet 
for at synge midsommersangen og lade heksen flyve til 
Bloksbjerg. Herefter kan du nyde endnu en øl eller et glas vin i baren. 

Husk på forhånd at købe billet. Billetsalget starter ca. 3 uger før arrangementet. Tilmelding på 
opslagstavlen i klubben allersenest torsdag den 20. juni efter først til Svanemølle-princippet. 

Vi ser frem til et stærkt fremmøde af hekse, trolde og andet godtfolk til en hyggelig 
midsommeraften! 

MOlionsudva/get 
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Hip Hurra·, DSR's fødselsdag! 

15. juni 2002 
kl. 19.00 

Se opslag i S~stuelI· 



Måneskinstur fredag d. 21. juni kJ. 19.00 
Tag med på årets anden måneskinstur. 

Så nærmer de lune nætter sig, og dermed også muligheden for en 
hyggelig aftenrotur i kanalerne i måneskærets lys. Endda på årets længste 
aften! 

Vi mødes kl. 19.00 ved bådehallen, hvor der sættes hold. Herfra sættes 
kursen mod Københavns Kanaler, hvor vi går i land ved Gammel Strand 
for at indtage de medbragte lækkerier efter eget valg. Når tusmørket 
sænker sig, ror vi i lygternes og fuldmånens skær tilbage til Svanernøl.len. 

Turen afsluttes i klubben, hvor baren bliver åbnet og der er mulighed for indtage lidt natmad, 
skylle efter og få gjort det af med de sidste lækkerier. 

Hold øje med opslaget, og skriv dig på listen i Slyngelsluen - det er ganske gratis. Dog vil 
fortæringen bagefter koste et beskedent beløb - billetter af 30 kr. købes i baren fra torsdag d. 
6.juni. 

Kaniner skal på forhånd have aftale med en instruktør. 

Det er styrmændenes ansvar, at der er lys på båden. Medbring selv en lygte i tilfælde af, at 
klubbens lygter skulle svigte. 

Vel mødt! Motionsudvalget 

Entringsøvelse 

Forstil dig, at båden går ned. enten på grund af dårlig vejr eller en kollision. Hvis ulykken 
sker, hvordan skal man så forholde sig? Ved du det? 

For kommende langtursstyrmandsaspiranter og dem, der ellers er 
interesseret, vil der blive holdt entringsøvelse den 7. juli kl. 
12.00 og den l5. august kl. 17.00. Vi mødes på græsplænen på 
bådpladsen. Husk at være klædt om i badetøj inderst og tag 
håndklæde med. 

Er du interesseret, så hold øje med opslagstavlen, hvor 
tilmeldingslis/en vil 
blive ophængt, og hvor du kan skrive dig på. 

Lang/urudvalget/Yvon 
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Nye T-shirts til herrer og dan1er på vej 

Nye T-shirts i smart design er på trapperne. De er mere tætsiddende end en traditionel model 
og kan fås i to farver. Marineblå med hvidt tryk (DSR på annene) eller hvide med marineblåt 
tryk. Vores logo er desuden placeret bag på T-shirten. Prisen bliver l stk. for 95 kr. og 2 stk. 
for 170 kr. (OBS! Gælder kun ved køb af en af hver farve) . Vi hænger et opslag op, når du kan 
bestille og købe den nye T-shirt. 

Tøj salg hver anden onsdag i son1merperioden 
Tøjudvalget holder tøjsalg hver torsdag kl. 20-21 hele året rundt. For at kaninerne også har 
mulighed for at købe kJubtøj, har vi valgt at holde sommeråbent for tøjsalg følgende onsdage 
kJ. 20-21: 8. maj, 22. maj, 5. juni, 19. juni, 3. juli, 17. juli, 7. august, 21. august. Her har du 
mulighed for at prøve og købe tøj. Vi vil desuden gerne være behjælpelige, hvis du som nyt 
medlem har spørgsmål om klubben generelt. 

Medlem til tøj udvalget søges 
Vi søger 2 nye medlemmer til tøjudvalget. Alle er velkomne såvel nye kaniner som garvede 
roere. Vi holder møde ca. I gang om måneden. Pt. mangler vi udvalgsmedlemmer til at hjælpe 
os med at føre lageret, bestille nyt tøj hjem samt sælge tøj i klubben. Vi forventer ikke, at du 
har nogle særlige erfaringer indenfor områderne, men at du har lyst til at lægge et stykker 
arbejde sammen med os i klubben. Hvis du vil høre mere om, hvad udvalgsarbejdet indebærer, 
er du velkommen til at kontakte Berit Haahr Hansen tlf. 35 839 839. 

Tøjudvalgel 



Velkommen til kaninerne 

Mere end 200 kaniner har meldt sig til instruktion i DSR i denne sæson, og en stor del af jer er 
i gang med at lære at ro. 

Vi håber i bladredaktionen, at I vil linde jer godt tilrette i klubben og benytte jer af de mange 
tilbud, som DSR har til medlemmerne. Vi håber også, at J vil få fornøjelse af at læse 
klubbladet, som vi laver næsten hver måned året rundt. 

Redaktionsmedlemmerne skriver selv noget af bladets indhold, men vi får kun et godt blad, 
hvis mange af medlenunerne bidrager til det med artikler. Derfor håber vi også, at l vil 
bidrage, bl.a. med indlæg om, hvordan det er at være kanin i DSR og opieve klubben som nyt 
medlem. 

Vi ser frem til jeres indlæg - og selvfølgelig også artikler fra jer, der ikke længere er kaniner. 

Velkommen i DSR og god ro-sonuner! 

Venlig hilsen redaktionen 

(Andetsteds i bladet kan I se nænnere om. hvordan I kan 
aflevere indlæg til bladet) 



Månedens tilbud: Rabat hos Fri lufts 1 and 

Danske Studenters Roklub har for kJubbens medlemmer opnået en rabataftale med 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52 
1360 København K 

Ifølge aftalen kan klubbens medlemmer i uge 26 opnå lO % rabat på alt sportsudstyr med 
undtagelse af GPS-udstyr. 

For at opnå rabatten skal man medbringe det sidst udkomne klubblad og samtidig forevise 
billeddokumentation (betalingskort, kørekort el. lign., de skal være foto på kortet). 

Sidst i november eller først i december vil der blive givet rabat i en uge mere. Aktuelle uge 
vil blive meddelt i klubbladet og på opslagstavlen. 

Klubbens medlemmer opfordres til at gøre brug af tilbuddet. En i"orlængelse af aftalen er 
betinget af et for forretningen acceptabelt salg. 

Venlig hilsen 
Mol ionsudvalge/ 

lO-årsbog 

DSR udgav i slutningen af 200 I en l O-årsbog, der omhandlede begivenhederne og 
udviklingen i klubben i gennem de seneste ca. IO år. Værket blev udsendt til alle daværende 
medlemmer. 

Da l O-års bogen også vil være interessant at have for nye medlemmer, der herved kan la et 
godt indblik i aktiviteterne i DS R, er bogen til salg i baren for kun 10,- kr. pr. stk. 

Så skynd dig at købe et eksemplar. før der er udsolgt! 

Red. 
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Mere om mad 

Thomas og Marie mener, at roning er sundt, fordi deres appetit er så stor. Det har vist ikke så 
meget med hinanden at gøre, men never mind. Det store hul i maven skyldes måske, at 
depoterne ikke er fyldt godt nok op i løbet af dagen, husk det vigtigste måltid er 
morgenmaden, så frokosten og endelig aftensmaden. Det er slet ikke sundt at fylde sig så 
meget om aftenen. Eksperterne anbefaler nogle hurtige kulhydrater efter et hårdt 
træningsprogram for eksempel en banan eller to, (og ikke chokolade.) 

I kan godt lide pasta, efter min mening normalt en absolut kedelig smagløs ret, som vi 
heldigvis ikke får så ofte som tidligere. Pasta indeholder mange kulhydrater, men så heller 
ikke meget mere, måske skulle køkkenet prøve med fuldkornspasta. 

Kartofler indeholder knap så mange kalorier, men smager væsentlig bedre især om sommeren, 
og så er de vor vigtigste C-vitaminkilde. 
Upolerede fuldkornsris indeholder mange gode ting og smager langt bedre end de polerede. 
Så får vi næsten hver dag salat. Det ser sundt og dejligt ud; men indeholder mest vand og 
fylder ikke ret meget. Kogte grøntsager er på mange måder mere fordøjelige, og selvom noget 
går tabt ved kogningen, er der alligevel en gevinst, og man kan spise større mængder end af rå 
salat. Så mit ønske er mange mange flere grøntsager. 

Der er mange kødelskere i klubben, men kødet bør kun være tilbehør, og vi får sikkert 
proteinbehovet dækket under alle omstændigheder. 

Mogens Haul 

Gæstekokke søges! 

Da Heidi holder ferie i uge 30, 31 og 32, har vi brug for lidt hjælp til 
at lave mad i klubben. 
Det drejer sig om den 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 juli og 1,5,6,7,8 
august 200 I . 
Hvis I slår jer sammen og er nogle stykker, der hjælper hinanden, så 
er det ikke en uoverskuelig opgave - faktisk kan det være meget 
hyggeligt. . -
Er du / I interesserede i at vise jeres evner ud i det gastronomiske og har mod på at lave mad 
en dag eller flere, så send en mail til køkkenudvalget på: koegemester@dsr-online.dk 
Da det er ferietid, skal der ikke laves helt så store mængder som Heidi plejer at gøre til 
hverdag - så lad jer ikke skræmme af de store mængder. Har I lyst til at grille, er der også 
mulighed for det. 
I er velkomne til at kontakte Heidi inden hun går på ferie, hvis I vil have et par gode råd med 
på vejen. 
Har du / I interesse i ovenstående, så kontakt køkkenudvalget inden I. juli 2002. 

Venlig hilsen 
Køkkenudvalget 
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Struckmannparken - og lidt lærdom for 
stynnandsaspiranter 

Torsdag den 9.maj mødtes morgenfriske roere ved DSR med masser af frisk mod på den årlige 
tur til Struckmannparken nord for Skodsborg. Solen skinnede og der var ikke faretruende 
megen blæst, så det var med stor forventning at hådene kom i vandet. Den vind som var, var 
desværre fra det forkerte hjørne (NØ), så der var bølger fra start, men de var bløde og ikke 
særlig store. 

Undervejs blev bølgerne dog større og skift i håden krævede god balance og held med 
bølgerne. Det var især interessant i en toer med en stor og to små personer. Hvor 
Struckmannparken lå, var vi ikke helt klar over, men det gik fint bare at lølge de mange andre 
robåde. 

Ankomsten til Struckrnannparken gav 1.lektion for nybegyndere i den type lure. Først og 
fremmest var der mindst een som ikke liiige var klar over, at turen indebar landgang ved åben 
kyst: Ekstra sko eller sandaler egne! til vandgang kan anbefales til sarte fusser. Desuden er 
det nok en god ide al overveje, præcis hvordan man vil foretage landgangen. Især når der er 
bølger kan det være godt at vide, hvad ens opgaver er, så landgangen ikke nødvendigvi~ bliver 
kombineret med vinterbadning ll 

Et par dejlige timer blev tilbragt under de lysegrønne træer i Struckmannsparken sammen med 
roere fra klubberne langs Øresundskysten. De glade amatører (det var vist os) havde nogle 
klapsammenmadder med, mens nogle af de mere professionelle havde medbragt engangsgrill 
og bøffer! 

Efter at have fyldt godt op i depoterne kastede DSR sig ud i den traditionelle 
tovtrækningskonkurrence. Damerne viste sig at være ægte valkyrier og fejede al modstand til 
side. Mix-holdet viste sig fra deres snarrådige side ved at vinde semifinalen trods given slip på 
tovet - modstanderholdet blev så overraskede at de glemte at hale hjem, men det gjorde DSR 
mix efterfølgende. De kloge narrer de mindre kloge!! Finalen blev dog tabt til et hold der 
kunne præsentere konkurrencens tungeste ankermand. Samme ankermand brast også DSR 's 
håb om at vinde herrefinalen. Men en J. plads og to 2. pladser er da en meget god høst?! 

Ovenpå disse nervepirrende tovtrækningskonkurrencer trængte vi til en rolig tur hjem til 
Svanemøllehavnen, men ak! nede ved stranden var bølgerne bestemt ikke blevet mindre, så 
det så ud til at kræve hårdt arbejde at komme ud igen. Dette gav anledning til nye lærerige 
oplevelser: Vær helt sikker på, hvordan roret skal sæl/es på, og bær ikke hilden alt for langt 
ud, inden roret sæl/es på, medmindre du er vinterbader, eller tilbyd eventuelt som langbenet 
person at sæl/e roret på. 

Efter nogle heftige skoddetag kom vi ud af brændingen, men det var ikke let. Vi glæder os til 
at prøve landgang (og vandgang ... ) ved åben kyst på fladt og meget gerne varmere vand l 

Vi var ikke de eneste som kom fra Struckmannparken i mindre fin stil. Nogle var ved at 
glemme at få stdste mand ombord, eller var det sidste mand der ikke ville med? Andre fik 
brug for at mave sig ud på agterspidsen for at se til roret, kun for at finde ud af nt roret ikke 
fungerede - så er der langt hjem til DSR i bølger. .. Så var der vist nogle forsøg på at lægge 
robåden parallelt på kysten for derefter at dreje den ud, del kan ifølge deltagerne heller ikke 
anbefales i en kraftig brænding. 
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Turen hjem føltes som en kamp mod elementerne. Pga. bølgerne måtte vi krydse hele vejen 
ned langs kysten. Bølgerne var høje og knækkede på en ubehagelig måde. Det var en meget 
lærerig træning i hvordan båden skal vinkles i forhold til bølger, og nok især hvordan del ikke 
skal gøres. 
Skift af pladser var ikke muligt i vores loer medmindre vi gik i havn, andre lykkedes med skift 
på vandet. Sidsle lærdom på luren: Gå ikke all for læl på kyslen, når der er kraftige 
brændinger. Vi var ved at blive skyllet op på land, da vi midt i brændingen forsøgte at dreje 
båden. 

Til sidst skal det siges, at de en del af vores bemærkninger kommer i bagklogskabens klare 
lys, så det er ikke for at være efter nogen. Men een ting er sikkert, der er kommet masser af 
anekdoter ud af den tur, og der er nogle roere, som har fået mere hår på brystet! 

Anelle G. & Nina H. 

Materiale til bladet 
kan sendes på e-mail til adressen: bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man 
kan sende mask in- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i båd hallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 
Hvis billeder sendes med email, så sørg for, at de ikke fylder urimelig meget, 

Deadline for næste nummer: mandag d. IO. juni 2002 

Redaktion: Lars Bundesen (ansvarshavende), Lundtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N, 
ti f. 35 82 14 J 8, Henrik Pedersen, Majbritt E. Jensen og Marianne Bentzen 

Tryk: OtTseta, 4913 Horslunde 
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Langdistancesæsonstart i Silkeborg 
Af Melie Bacher 

Silkeborg Roklub har genoptaget en gammel tradition. Nemlig at arrangere Langdistance
kaproning. Del var næsten sikkert på forhånd, at arrangementet kunne gennemføres, selvom 
vejret måske ikke ville vise sig fra den helt pæne side - for ruten går gennem Gudenåen og ud 
på de Slore søer i smukke omgivelser. 
Hele 35 hold mødte til start i strålende solskin lørdag, og distancerne var henholdvis IO km og 
25 km for de seje. 

I klassen: Aben Mix over IO kilometer vandt Hellerup Dameroklubs Tinna Groos, Signe 
Mellemgaard & Lone Banke Rasmussen i deres nye line båd i tiden: 51.34. 
Tissøs Ida Borgen, Teis Wiborg & Bjarke B. Christensen blev nr. 2: 56.20, mens Silkeborgs: 
Martin Pedersen, Christian Schmidt og Christoffer Tyrsted blev nr. 3: 56.47. 
De efterfølgende i løbet var: KVLK, DSR. Tissø3, Aarhus2, Aaarhus3, Tissø2 & Tissø!. 

l veteran mix over IO km., sejrede Fredericias: Frede Nørskov, Aage Pedersen & Ole Haaning 
Thomsen i 51.03 over Fredericias 2. hold med: Boy Uwe Roysen, Leif Petersen & Poul 
Bøuern: 51.58 mens Silkeborgs Jørgen Højgaard, Jørgen Skjødt Petersen & Rolf Reuther blev 
nr. 3: 53.50. 
Humlebæk Roklub opnåede en 4. plads i: 54.15. 

I kvindernes klasse kunne Danske Studenters Roklub næsten afvikle klubkaproning om de 
første placeringer. Det blev: Birgitte Sommer, Birgitte Røddik & Kirsten Rifbjerg, der rendte 
af med sejren i: 1.00.37 ganske knebent over holdet: "Mokkerne" med Susanne Mikkelsen, 
Birgitte Simonsen & Tine Jørgensen: 1.00.46 mens DSR I med Berit Haar Hansen, Mette Vase 
& Hella Hansen blev nr. 3: 1.01.39. 
Roklubben ARA blev nr. fire & KVIK nr. fem. 

Damernes 2. -plads blev besat af DSR 's Tine Jørgensen, Susanne Mikkelsen 
og Birgille Simonsen. (F%s Melie Vase). 
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Selvom Per Hansen ikke mødte til start i herreklassen denne gang, gjorde han sig fint 
gældende i Aben Mix over 25 km. 
Sammen med Jette Enevoldsen og Dorte Gerluf, alle Kalundborg Roklub, vandt Per denne 
klasse i: 2.10.58 over "de kendte tre" fra Tissø Roklub: Knud Nielsen, Niels Arne Saxtoft og 
Lis Bay, der roede i: 2.15.59 mens Tissøs 4. hold blev nr. 3 og det var Morten Helbo Larsen, 
Mads Olsen & Anders Hansen: 2.18.38. 
"Das Boot" fra DSR blev nr. 4, Silkeborg 3: nr. 5, Vejle2: nr. 6 og Silkeborg 2: nr. 7. 

Rotoreningen KVJKs herrehold med de to tidligere kaproere: Thomas Vogelsang & Jakob 
Thanning, der i år ror med Søren Sprogøe, var overlegne i herrernes klasse over 25. km. 
De vandt i: 2.06.2 mens DSRs Rasmus Fog-Petersen, Lars Henriksen & Klaus Henningsen 
blev nr. 2: 2.11.02 og DSR2 med Jan Monrad (nej, det ER ikke ham fra Monrad & Rislundl) 
Klaus Svendsen & Kristian Ernst blev nr. 3: 2.16.10. 
Derefter fulgte: Assens, Aarhusl, ARA, ASR, ASR2 & Vejlel . 

Det var et fint og velorganiseret arrangement, Silkeborg Roklub stod for og der er ingen tvivl 
om, at man gerne møder frem igen, hvis der indbydes til Langdistancekaproningen: 
Gudenåens Blå Bånd. 

(Lånt fra DFfRs hjemmeside wwww.roning.dk) 

Der er i alt 5 runder årets langdistancekaproning. Næste runde afvikles i naboklubben KVIK 
lørdag den 25. maj. Kom endelig og hep! 

Helte Hansen. Berit Haahr Hansen og Melie Vase løb af med damernes 3.-plads i Silkeborg 

14 



Hektisk aktivitet på Hje/msjo - ikke mindst verandaroerne er aktive. 
(foto Lars Bundesen) 

Hvis du på et tidspunkt har fået nok af roning (hvem kan dog de!. .. ), så er mulighederne langt 
fra udtømt. 
Sidste år var vi nogle, som havde taget cykler med, og det blev til en rigtig god lang tur i 
Orkelljunga og omegn. Andre mente-sukkerdepoterne skulle tyldes op, så de indtog 
Orkelljungas eneste cafe til te og kage. 
En gåtur rundt om søen er også en mulighed, dog var vi nogle, som erfarede, at det ikke er helt 
ligegyldigt, hvilken vej man går - pludselig er der meget sumpet, og eneste vej videre frem er 
direkte i søen! 
Hvis tålmodigheden ellers holder, kan du også plukke bær lige i nærheden, og ... Ja, 
mulighederne er mange på Hjelmsjo, så ta' du blot med! 

Vi ses til sommer på Hjelmsjo. 

Af Marianne Bentzen (red.) 
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En gang HjelmsjC) altid Hjelmsjo 

Hvis du godt kan lide at være ude i den friske luft hele dagen; udfordre dine hjerneceller med 
et slag rommy; møde en masse skønne mennesker fra DSR; sove i telt mens det hiver i 
bardunerne og/eller ro lige når du har lyst - ja, så er Hjelmsjo lige noget for DIG! 

Det er faktisk med lidt blandet sind, at notitsen her skrives, da det kan ende med, at alt for 
mange finder interesse i netop denne skønne form for sonunerferie - men jeg tager chancen! 

Mogens Haut er, som den opmærksomme læser kunne læse i bladeUmarts 2002, hovedkraften 
bag Hjelmsjo arrangementet. Mogens er den person, som du kan være helt sikker på at møde 
på Hjelmsjo, da han deltager fra start til slut. 
Han er den, som overordnet holder styr på aJle de løse ender; han er kassereren, som uddeler 
penge til indkøb m.m.; og ikke mindst er han den, som med hård hånd uddeler scullerret. 

ikke mindst maden er indtagende på Iijelm5J"4 

Netop det at ro sculler er en af de mange muligheder på den rolige, svenske sø. I forhold til 
vores hjemlige, noget mere urolige farvand, hvor en tur i singlesculler, som regel begrænser 
sig til en tur rundt i Svanemøllehavnen, så er Hjelmsjo en ren legeplads for scullerroning. Hvis 
du ellers kan koncentrere dig om andet end at holde balancen, så er naturen rundt om søen 
absolut en tur værd. 
Mange vælger også at ro kajak, og her har du muligheden for at afprøve dine evner som 
kommende kajakroer, helt uden forkundskaber. Flere alternativer kan også afprøves som 
roning i bildæk eller tagfat på vandet. 
Hvis du vil bruge Hjelmsjo til at træne eller øve dig i baneroning, er også det muligt på den 
lange afmærkede kaproningsbane. Sidst men ikke mindst giver Hjelmsjo dig alletiders chance 
for at afprøve en otter med styrmand. 
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Hjelmsjo 2002 

19. juli - 2. august 

Det tidligere annoncerede tidsrum er blevet 
ændre~ så vi starter en lille uge tidligere og 
slutter tilsvarende tidligere. Starten er fredag d. 
19. juli og slut er fredag d. 2. august. Det 
betyder lidt tidligere solopgang og senere 
solnedgang, og det betyder to hele weekends. 

Prisen for deltagelse i Hjelmsjo er i år 100 
kr./dg. Depositum er 300 kr svarende til 
betaling for 3 dage, som er mindste antal dage, du kan deltage i. 
men se i øvrigt regler for tilmelding. De 3 dage som minimum er fastsat for at mindske 
gennemtræk i lejren og et ønske om at give deltagerne et større udbytte af opholde~ end hvad der 
opnås på 2 dage 

Tilmeldingslister er ophængt i Slyngelstuen. 

Der afholdes informationsmøde torsdag d. 6. juni, hvor alle interesserede og specielt nye 
deltagere bør møde op. Som skrevet i martsnummeret af klubbladet er Hjelmsjo et rostadion ca 
55 km nordøst for Helsingborg ved Orkelljunga ved E4. På søen er en 2 km lang afinærket 
kaproningsbane og på land et hus med alle nødvendige faciliteter. Du skal dog selv medbringe 
sovepose, du kan sove indendørs i en køjeseng, men de fleste ligger i medbragt telt. 

Formålet er at give motionsroere mulighed for at ro sculler og outrigger på roligere vand end det 
normalt er tilfældet på Øresund. Det er for alle medlemmer også kaniner, men det er næsten et 
krav, at potientielle deltagere, der ikke tidligere har prøvet at ro med to årer, deltager i 
scuJlerinstruktion og outriggerroning ved klubben iSvanemøllen. 
I lighed med tidligere år vil der blive en del klargøring af både og årer til turen. 

Venlig hilsen 

Mogens Haut og Hje/msjo-juntaen (Mogens Haut, Benedicte Brohm, Tina Voer, Pia østergaard 
og Dorte Steiness) 
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Fra Middelhavet til Bagsværd Sø 

Denne måneds portræt er af en person, som nogle i klubben kender temmelig godt, de fleste 
slet ikke. Han er for det meste at finde i motionsrummet i DSR eller på Bagsværd Sø. Han er 
høj, mørkhåret - og minder faktisk mest afalt om en græsk gud' 

Som navnet næsten siger, kommer Stefanos Volianitis fra Sparta i Grækenland . Han har roet 
siden han var 13 år gammel; er medlem af det nationale ro-team i Grækenland ; og national 
træner for de gTæske letvægtsdamer. 
Stefanos har været træner siden 1994, ikke blot i Grækenland, men også tre år på et universitet 
i Birmingham, UK, og nu også her hos DSR i Danmark. 

"Den græske gud", Stefanos Volianitis 

Kan man uddanne sig til rotræner? 

Som snakken går omkring roning, står det hurtigt klart, at Stefanos er en yderst veluddannet 
og kompetent person med en stor viden på sit felt . 
Stefanos har, som han selv siger: "A degree as an Exercise Physiologist and a Ph.D. in Sports 
and Exercise Sciences. And a degree as a Rowing Coach from the Physical Education School 
in Athens." 
Sidstenævnte tager hele fem år. så der skal altså lidt mere uddannelse til, før man kan kalde 
sig rotræner i Grækenland end i Danmark. 

Stefanos er kommet til Danmark i november 2000, hvor han som en del af et EU støttet 
projekt forsker som psykolog på Rigshospitalet. 

Hvordan kommer DSR så jnd i billedet..? 
- 10, når Stefanos nu alligevel opholder sig en periode her i Danmark, og han selv er "retired 
from rowing", som han siger - ja, hvorfor så ikke kaste om sig med sin viden; og det er lige 
præcis, hvad han gør over for kaproerne her hos DSR. 

Mere præcist bliver han i år 2001 spurgt om, han vil hjælpe med at højne profilen på "Otter 
Grand Prix" for mænd. Fra en relativ afslappet træning bliver standarden skærpet , og DSR 
sluner det år på en andenplads. 
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Divisionsmatch i orienteringsløb, 20. april 2002 

Arets første divisionsmatch blev løbet i DanstrupfKrogenberg Hegn ved Helsingør. Der var 15 
DSR-Iøbere til start, og sammen med Københavns Roklub kunne vi stille løbere på 8 afde IO 
baner. Det er meget længe siden, at vi har været så mange, så der var på forhånd håb om, at vi 
kunne forbedre vores placering fra tidligere år. Men desværre - vores bundplacering blev ikke 
forbedret, selvom vi scorede langt flere løbspoint, end vi plejer. Vi var dog meget tæt på - et 
enkelt fejlklip fra en af de rutinerede løbere skilte os fra de eftertragtede matchpoint. 

Det var særligt kvinderne, der gjorde en forskel fra tidligere løb. Dels var flere mødt til start, 
og dels løb de ganske godt. Både Helle og Christine opnåede tredjepladser på deres respektive 
baner. Christine var på trods af en dyr begynderfejl kun 9 sekunder fra vinderen, så det lover 
godt for efterårets match. Martin Gamels og Michael Remods andenpladser har også scoret 
gode løbspoint. 

Vores egne Gåsehusløb holder 'sommerferie, og næste store begivenhed bliver efterårets 
divisionsmatch 28. september. Hvis trangen tilo-løb alligevel skulle komme over en, afholdes 
der træningsløb næsten hver tirsdag aften et sted i Storkøbenhavn. Kig efter 'karruselløb' på 
opslagstavlen. 

Lyngby OK 's By-orientering i Københavns centrum den II. juni kan anbefales, også til de af 
DSR's medlemmer, der norrnalt ikke løber orienteringsløb. Tilmelding sker via Johan 
Frydendahl. 

Nedenfor findes resultaterne på de DSR-Iøbere, der gennemførte deres baner 
Divisionsmatchen. 

BaneB Plac. Navn Tid MinIkrn 
I 6 Hans Juul Andersen 1:14:51 8,4 

9 Christian Clausen 1:19:03 8,8 
2A 4 Nis Sclunidt 57:48 9,2 

9 Johan FrydendaW 1:02:26 10,0 
2B 3 Helle Luthrnann 1:08:23 10,9 

5 Anja Hardtman 1:22:19 13,2 
9 Karen Lauberg 2:02:23 19,6 

3A 12 Poul Nissen 1:09:26 13,5 

2 Michael Remod 41:01 8,0 
9 Finn Gamel 53:36 10,4 

6 3 Christine Rasmussen 44:39 11,0 
6 Lena Hambo~ 48:03 11,9 
7 Katrine Kjærsgaard 52:16 13,0 
IO Bu-git Hardtmann 59:29 14,7 

7 2 Martin Gamel 36:37 10,0 
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Goddag rosæson 

14 dage efter standerhejsning var det atter tid til 
Løvspringstur på Furesøen, og selvom meget var 
det samme, så var meget dog også under 
forandring. 

Til forskel fra Løvfaldsturen i oktober var vejret 
denne dag helt i top. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, og vinden efterlod kun små krusninger 
pi=! vandet. Perfekt vejr til en rotur sammen med de fremmødte DSR medlemmer. 

Modsat sidste gang vi kom pli besøg, manglede medlem nr. I - den lokale fiskehejre, som ofte 
holder til for enden af den lange ponton ved roklubben. Om al den tumult med 
nllbokommunen har faet den til at skifte adresse, melder historien intet om! 

Efter opdeling af bådhold var det afsted ud på vandet, og efter en skøn tur søen rundt, 
lykkedes det os denne gang (modsat sidst) at holde samlet frokoststop ved Vejle Sø. 
For os, som ikke selv havde husket frokost og drikke, var hjælpen straks at finde blandt de 
andres medbragte lækkerier - ja, DSR-medlemmer sørger altid godt for hinanden. 
Endnu nogle kilometers roning, og vi var hjemme ved Roklubben Furesø igen, hvorved vi 
kunne notere os lidt flere kilometer til rostatistikken. 

Store smil i det gode vejr på Furesøen. Fra v. ses Michaei Remod. 
Marianne Christensen, Julie Topp og Søren Christensen. (Foto Marianne Bentzen). 

Alle var meget enige om, at det havde været en alletiders søndag med masser af godt humør 
og solskin, så uanset om det er Værløse eller Farum kommune, som i fremtiden skal lægge 
navn til Furesøbadet, så er det et fantastisk sted for en rotur i et andet farvand. 

Endnu engang tak til Roklubben Furesø for lån af faciliteter og til DSR's motionsudvalg for et 
godt arrangement. 

Af Marianne Bentzen (red.) 
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"Flot" udbryder jeg med det samme, men lærer snart, at Stefanos ikke kan lide at blive 
nummer to, og derfor ikke er helt så tilfreds med resultatet. 

l dag er Stefanos træner hos DSR for letvæglsdamerne samt de mandlige kJubkaproere med 
nationale ambitioner for øje. 
De mandlige klubkaproere med nationale ambitioner for øje kalder sig selv for "Club Elite", 
selvom Stefanos ryster pii hovedet af denne betegnelse, og betror mig med et smil, at så gode 
er de heller ikke l 
Det er dog roning på et højt plan, og flere på holdet træner hver eneste dag. At være en del af 
teamet kræver først og fremmest. at man ønsker at tage roning meget seriøst og på samme tid 
har det sjovt med sporten, ellers fungerer det ikke. 
Letvæglsdamerne (max 59 kg) træner med landsholdet for øje, og det kræver stor motivation. 
Alle har de ambitioner om at komme på landsholdet, men det er ikke alle, som opnår det. 

Disciplin og commitment 
Det handler om at fokusere og lukke alle andre ting ude både lyde, følelser, og hvad der eliers 
trænger sig på. 
Når vi eksempelvis ligger og øver på Bagsværd Sø, kan det ikke nytte noget, hvis jeg ligger i 
en båd ved siden af og råber gode råd, kritik o.a. til roerne, forklarer Stefanos. Her er det 
vigtigl, at roerne er i balance med sig selv og kun koncentrerer sig om at ro. Bagefter kan vi så 
snakke strategi m.m., men ikke midt i træningen på vandet. 
En del af Stefanos arbejde med elitekaproerne er netop samspillet mellem ået psykiske og 
fYsiske, og her spiller forholdet mellem træner og roer en vigtig rolle. Der skal være tillid 
begge veje, pointerer Stefanos, hvis vi ikke kan stole på hinanden, er der intet forhold, og så 
kan man ligeså godt blive skilt, hvis du forstår, hvad jeg mener, griner Stefanos. 
At ro på det plan som elitekaproerne gør, er som at indgå en pagt med roningen, og det kræver 
disciplin. Og netop disciplin, oplever Stefanos til sin store overraskelse, er et totalt ukendt ord 
blandt roerne, da han starter som træner i Danmark (DSR). 
Selv er Stefanos meget disciplineret, og han betragter roningen som en form for forpliglelse, 
men som han pointerer over for elitekaproerne, "If you don't have fun, don 't let any af us 
waste eachothers timel". Mere tydeligt kan det vist ikke siges! 

De evige duracell-roere ... 
Da sommersæsonen nu har meldt sin ankomst, er træningen nu rykket fra roergometerne i 
motionsrummet hos DSR til robanerne på Bagsværd Sø. 
Fra en vinter med indendørstræning er det nu blevet tid til at fa testet resultaterne i det fri. En 
sommer med konkurrencer står for døren. 
Ægle kaproere og deres træner balder nemlig sjældent fri! 

Fra selve interviewet til artiklens tilblivelse er mange af de omtalte forhold ændret. Stefanos er 
ikke decideret træner for de to nævnte hold, men er stadigvæk træner på frivillig basis i DSR -
og er nu selv begyndt at ro igen. Ja, meget kan ske! 

Af Marianne Bentzen (red) 
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Orienteringsløb 2002 

Dato Sted Arran~ør BemærkniD~er 

11/6 København Lyngby OK Byløb 
517-717 Sønderjylland OKHTF Vikingedysten 
1317-1417 , Nordjylland Skagen OK Skaw dyst i 
3117-3/8 Læsø Viborg/DHK Læsø 3-dages ---1 
7/8 Fælledparken CCC Copenba~en Cih' Cup l 
14/8 østre Anlæ~ CCC Co~enbagen Ci!}' Cu~ ! 
18/8 AldershvilelBøndemes Hegn OK SG 2 m/k-stafe, 
23/8 Fakse Ladeplads Herlufsholm B}'løb 

I 25/8 Feddet Herlu tsholm Kortdistance 
3118 Anneberg Herlufsholm DM kort I 

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

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb e.ller andre 
løbstilbud: 
http://homeO.ineuele.dklrclausenldsr/osek.htm eller via www.dsr-online.d!c 

Tilmelding: 

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

Øvrige løb: Johan Frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum 
Tlf. 38 17 62 52 (arb.) 45858605 (priv,) 

( tilmelding 14 dage før) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget SS, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: \\''Ww.dsr-online.dk 

Tlr. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 392963 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 l J 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
HøjrupsAlle 27 
2900 Hellerup 
'11'39404842 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
il 45 858605 

e-mail: formand@dsr-online.dk e-mail: kasserer@dsr-onhne.dk 

Kaprollingsclaef: 
Rune Gårtner 
Skindergade )2, lej. 17 
1159 Kbh. K 
il 26747048 

I[]strukti()[]srocbef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.lh. 
2000 Frederiksberg 
il 18 !O 95 62 

e-ma i I. kaproning@dsr-online.dk e-mail: inslruktlon@dsr-online.dk 

LaIlgtursrochef: 
Lene Christensen 
Præstøgade [8, 2.th. 
2100 København ø 
il35420515 

Kajak.rochcf: 
Chrislian Hjor1h Lorentzen 
Wi[kensvej 18, 4.lv. 
2000 Frederiksberg 
il38102550 

e-mail: langtllr@dsr-onlille.dk e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2) 00 Køh::nhavn ø 
il 39298499 

Køgemester: 
Benedicte Broluu 
e-mali: koegemester@dsr-online.dk 

e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

IT -chef: 
Michael H. QviSI 
Vognmandsmarken 12, I.th 
2100 København ø 
39299908 
e-mai!: it@dsr-online.dk 

I"ormand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
il 45885886 

KBsserer: 

K outingeu! kasserer: 

Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvængel SS, 
2100 København ø 
e- nta i I: o leha n25i@get2nel.dk 

o ricoteri[]gssekl io Ilen 

Sekretær: 
NIS C. J. Schmidl Johan Frydendahl 
Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 
2700 Brønshøj 2830 Virum 
'il' 18284871 ir 45 85 8605 

Sek.retær: 
Dorthe Bartel~ 
Hjdmsgade 2, 2 III 
2100 Københtwn ø 
il 19 2748 82 
e-m.a il: dsr@dsr-online.dk 

Motionsrocbcf: 
Peter R. B. Hatl(l 
L.'tsefjordsgade 7, suh 
2JOO København S 
il32595100 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

Motion+: 
Lars B. Kristensen 
Steen Billes Gade 7,5. IV. 

2100 København ø 
il 35428456 
e-mail: plus@c!sr-online.dk 

Ms t eriel (orvs Ile r: 
Flemming Borg Jensen 
BrOSlykkevej 145 
2650 Hvidovre 
il 1677 1009 
e-mail: materiel@ 
dsr-onl ine.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
.. 196801 19 
e-mail: hlli.@§si.dk 
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19 glade deltagere ejler den vellykkede Løvsprings/ur på Furesøen. 
Læs beretningen om turen i bladet. (Foto: Marianne Bentzen) 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 6 * JULI 2002 * 71. ARG. 

Miljøborgmester Winnie Berndtson holdt tale ved roernes deltagelse i Københavns 
Miljø/estival d. 2. juni, hvor bl.a. DSR på Peblingesøen fik reklameret for roningen. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Delle forefmdes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et 
gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men 
gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (ink I. e·mail til kontingentkassereren: 
olehan25@get2net.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en kvartajsmåned (l/l, 1/4, 
1/7 og l/IO). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste J2 
måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpugtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter 
benyttes. Eksklusion vil først fUlde sted ved en restance svarende til !I, - 1 års kontingent, og restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

[orsiden: foto Birgitte RøddiQ 



Aktivitetskalender 2002 

Dato Begivenhed 

7. juli Entringsøvelse 

Uge 27 
I 

Sorrunerlangtur til Skotland 

Uge 28/29 Sorrunerlangtur til Hvalerøerne, Norge 

19. juli Måneskinstur 

19. juli- 2. august Scullertræningslejr ved Hjelmsjii 

IO. august Tur på Roskilde Fjord 

9.-11. august Kaninlangtur 

15. august Entringsøvelse 

23. og 24. august Kanindåb + kanindåbsfest 

28. august Tur til Holmen 

8. september Tur til Slusen 

Efterl ysning: 

Sex ..... 

-handler det ikke om, men derimod om Mogens Haut, som 
(uforskyldt) gavmildt har foræret min pladesamling væk til 
klubbens med lerruner. 

Til min store overraskelse opdagede jeg tilfældigt, at 
husbestyreren midt i maj måned havde sat en kasse plader op i 
slyngelstuen med opfordring til at tage for sig, hvis der var plader 
som faldt i smag - dette tilbud var der naturligvis mange som tog imod, hvilket resulterede i, 
at der kun var 3 plader tilbage, da jeg opdagede den ulykkelige hændelse. 

Pladesamlingen rummer mange uvurderlige minder og uerstattelige plader - en del af disse er 
tillige lånt af familie og venner. 

Jeg vil derfor opfordre de medIerruner, som midt i maj måned lod sig friste at de gode plader, 
til at aflevere disse tilbage - læg pladerne i baren (eller eventuelt i bestyrelseslokalet) - på 
forbånd tusind tak. 

Med venlig hilsen 
Ole Dam 



Entringsøvelse 

Forstil dig, at båden går ned, enten på grund af dårlig vejr eller en kollision. Hvis ulykken 
sker, hvordan skal man så forholde sig? Ved du det? 

For kommende langtursstyrmandsaspiranter og dem, der ellers er 
interesseret, vil der blive holdt entringsøvelse den 7. juli kl. 
12.00 og den 15. august kl. 17.00. Vi mødes på græsplænen på 
bådpladsen. Husk at være klædt om i badetøj inderst og tag 
håndklæde med. 

Er du interesseret, så hold øje med opslagstavlen, hvor 
tilmeldingslisten vil blive ophængt, og hvor du kan skrive dig på. 

LanglurudvalgellYvon 

Holmentur 

Tag med på rotur rundt om flådens sidste bastion i København, Holmen, 
onsdag d. 28. august kJ.17.15. 

Efterfølgende er der grill på terrassen. 

Vi mødes kl. 17.15 ved bådehallen, hvor vi sætter hold. Herfra sættes kursen mod Holmen. 
Husk, at det ikke er tilladt at gå på land på dette område. For tilmelding skriv dig på listen i 
Slyngelstuen. 

Imens tændes grillen op og ved 19.30-tiden er den klar til at tages i 
bmg. Billet å 50 kr. for grill-menu ink!. brød og salat, samt kaffe og 
kage købes i baren senest torsdag d. 22. august. 

Vel mødl! 
MOLionsudva/gel 
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Kanindåb 2002 

Et absolut "must" for enhver kanin l 

Trænger du til at fa ørerne studset? 
Griner folk af din lille forpjuskede vattotlignende hale? 
Holder folk krampagtigt fast om deres gulerødder, når du 
konuner hoppende? 

Hvis ja, så er svaret på dine trængsler her: 

Dåbsforberedelse fredag den 23. august om aftenen for særligt eventyrlystne kaniner 
(begrænset deltagerantal). 

Kaoiodåb lørdag den 24. august kl. 13.00, hvor alle årets kaniner forventes at give møde. 
Indskrivning sker forinden - så kom i god tid! 

Kaoiodåbsfest lørdag den 24. august kJ. 19.00 med indtagelse af et velfortjent festmåltid 
og efterfølgende dans til den tidlige morgen. For nydøbte såvel som tid ligere års kaniner. 

Kom og fa en uforglemmelig oplevelse - læs mere om 
arrangementet på klubbens opslagslavler, når tiden nærmer sig. 
Skriv dig på deltagerlisterne i Slyngelstuen og køb billet til 
dåbsforberedelse og kanindåbsfest baren (dåben er ganske gratis). 

Med hemmelig hvislen 
Kanindåbskomiteen 

Sætternisse på spil! 
Sætternissen var i sommer-drillehumør i vores trykkeri, da vi skulle have trykt juninummeret, 
og morede sig med at bytte rundt på siderne, så rækkefølgen i bladets sidste halvdel ikke just 
blev den, der var meningen. Vi håber dog, at det lykkedes vore læsere at få læst bladet 
alligevel. 

Red 



Kaninlangtur op ad kysten 

Den 9., IO. og ll. august 2002 er der introduktion af langtur for kaniner med roret. Hvi~ du 
aldrig har prøvet at være på en langtur, så vil denne tur være ideel at starte med. 

Vi ror fra DSR nordpå op langs kysten fredag den 9. august om eftermiddagen. 
Vores base og overnatningssted vil blive ved Rungsted Roklub, som ligger lige ned til 
stranden, før Rungsted havn. 

Se mere om klubben på : www.rungsted-roklub.dk 

Om lørdagen ror vi videre nordpå op mod Snekkersten. 
Her vil vi spise frokost og bade for senere at vende tilbage 
ti .1 Rungsted Roklub. 
Søndag forventer vi at være hjemme i DSR hen på 
eftermiddagen. 

Der vil være et begrænset antal pladser. 12 kaniner og 6 langtur~styrmændJstyrmænd. Først til 
mølle-princippet gælder, så de først betalende er sikrede plads på turen. Pris 300 kr. 
Hold øje med opslagstavlen for langture i slyngelstuen for yderligere information og 
tilmelding. 

Yvon Undschouw (ansvarlig/or turen) 

Rotur på Roskilde Fjord 

Lørdag d. IO. august gæster vi Roskilde Roklub, som låner os både til en tur på fjorden. 
Målet for turen afhænger naturligvis afvind og vejr. Den kan gå til Ringøen i Kattinge Vig, 
0stskoven ved Eskildsø eller mAske til Selsø. Turen bliver på ca. 25 km i alt. 
Vi mødes i Roskilde Roklub kJ. IO og har madpakke og drikkevarer med til hele turen. 
Man sørger selv for transport til Roskilde, privatbil eller tog. Klubben ligger til venstre for 
Vikingeskibsmuseet. 
Hold øje med opslag og tilmelding i "Slyngelstuen" ca. 14 dage før. 

Motionsudvalget/Langtursudvalget 

Tur til Slusen 
Motionsudvalget arrangerer igen i år en tur gennem Slusen og videre til Hvidovre Roklub. 
Det bliver søndag d. 8. september med mødetid i klubben k!. IO. Man medbringer 
madpakke, drikkevarer og styrmandsslik. Der bliver katTepause undervejs ved Roklubben 
SAS. Frokosten indtages på Hvidovre Roklubs terrasse. Er det dårligt vejr, er Hvidovre 
gæstfri og åbner døren til klubben . Hjemkomst ved 19-tiden. Turens længde ca. 35 km. Se 
opslag i "Slyngelstuen" ca. 14 dage før. 

Motionsudvalget 
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Langdistancekaproning i Svanemøllen 
Af Melie Bacher 

Roforeningen Kvik har kastet sig ud i det og er blevet langdislancekaproningsarrangør! 
For første gang afvikledes Svanemølleregattaen og det skete lørdag den 25. maj, hvor hele 40 
hold mødte til start. 
Det var interessant, at mandskaber, man ikke har stiftet så meget bekendtskab med ved de 
forrige langdistancekaproninger, deltog på Øresund og gjorde det bemærkelsesværdigt godt. 

Hellerup Dameroklub har dannet et meget stærkt hold i klassen Aben Mix. 
Distancen er IO kilometer, og både i Silkeborg og i Svanemøllen viste holdet særklasse. 
Faktisk kunne Tinna Groas, Signe Mellemgaard og Lone Banke Rasmussen ligeså godt 
udfordre kvinderne i den åbne klasse, for i Silkeborg kunne det være blevet til en 2.-plads, og i 
lørdags roede de hurtigst af samtlige kvindelige hold. 
De vandt overbevisende i tiden 49 min.IB sekunder over Hellerup I og Hellerup 2. 

Fredericia Roklub er stærk i Veteranklassen. Denne gang tog man sig af sejren, som i 
Silkeborg, men Ole Haaning Thomsen, der sad på båden i Silkeborg, var skiftet ud med Ellen 
Nielsen. Sammen med Frede Nørskov Nielsen og Age Petersen tog hun sig af sejren i tiden 
49.50. 

El af DSR 's herre hold i Jangdistance-konkurrencerne: Fem velkendte ansigter, fra v. 
MOr/en Runge, Claus Hedin, Ulrik Hvidt, Christen Krogh og Flemming Borg Jensen. 

Per Hansen, den legendariske og garvede langdistanceroer, der gennem alle årene har vundet 
det, der er værd at vinde i inriggerløb, ror i år for Kalundborg Roklub. Sammen med Dorte 
Gerlif og Jette Enevoldsen satsede han på Io løb i Svanemølleregattaen. 
De blev nummer Io i Veteran Mix mens SAS l med Lis Krøner, Valther Jørgensen og Erik 
Nielsen blev nummer tre. 



Hos kvinderne var der nænnest dømt "nabokrig", idet samtlige deltagere på de fem hold, kom 
fra KVIK eller DSR. 
Denne gang havde KVIK dannet et godt og garvet hold til dagen med de tidligere 
langdistanceeksperter Ulla Jakobsen og Birgitte Andersen, der havde sat sig sammen med den 
tidligere landsholdsroer Stinne Petersen. 
De vandt løbet med godt et minut over DSRs vinderhold i Silkeborg Kirsten Erichsen, Birgitte 
S. Herløv og Birgitte Røddik. DSRs 3.-hold med Birgitte Simonsen, Elsebeth Thing og 
Susanne Mikkelsen tog sig af trediepladsen. 

Det blev til et herligt gensyn med andre tidligere langdistanceroere, der oven i købet tog sig af 
sejren i Abent Mix - 25 kilometer. 
Kombinationen DSRJSkjold med Birger Lund-Rasmussen, Ole Rasmus Pedersen og Lars 
Nymarsk vandt i tiden 2 t. 14 min.59 sek. over en af dagens store overraskelser: Rønne Roklub 
med Michael Andersen, Kurt Jensen og Geert Olsen, der roede i: 2.17.46. 
Per Hansen og Co. blev nummer tre i 2. 18.11. 
To tidligere VM-medaljetagere: Morten Skov Hansen (stroken fra letvægtsotteren, der tog 
sølv i fjor) samt Jeppe Kollat Jensen med Ditte Balder blev nummer fire. 

I mændenes åbne klasse er der også ren nabofight, når man ser på de øverste placeringer. 
Roforeningen KVIK var suveræn i Silkeborg, og man gentog succesen i lørdags på 
hjemmebanen, hvor roerne fra DSR, Skjold og Gefion ligeledes har dagligt rofarvand. 
Søren Sprogøe, Thomas Vogelsang og den tidligere Roskilde-kaproer Jakob Thanning vandt i 
2.09.00, mens DSRs I. hold med Rasmus F. Pedersen, Michael Quist og Claus Henningsen 
gentog 2.-pladsen fra distancen i Silkeborg. Aarhus Studenter Roklub blev nummer tre med 
Torben Melgaard. Peter Agergaard og Søren Agergaard. 

Pointstillingen i de åbne klasser er for de tre første pladser: 

Kvinder: 
DSR2: 19 
DSR3: 17 
DSRI: 15 

Mænd: 
KVIK: 20 
DSRl: 18 
DSR2: 15 

Efter strabadserne på havet deltog godt 120 roere i den efterfølgende middag og fest. Det 
forlyder, at deltagerne var yderst tilfredse med arrangementet og at Kvik vist godt kan være 
sikker på at kunne kalde sig arrangør fremover. 

(Lånt fra www.roning.dk.) 

• 
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Peb lingesøen - kan man ro der? 

Søndag d. 2 juni indtog roere Peblingesøen - et ro farvand som for os alle var jomfrueligt 
vand. 
Som led i Københavns Kommunes Miljøfestival 2002 havde Københavnske roklubber med 
DSR og Berit (Haahr Hansen, red.) i spidsen stablet en ro-event på benene for at promovere 
rosporten. 

Kulisserne var perfekte - solskin fra en skyfri himmel og sommerlige varmegrader. Efter al 
have pakket 3 både i DSR, sane vi kursen mod Peblingesøen og Søpavillonen. Her skulle det 
vise sig at blive lidt af en prøvelse at få bådene i vandet. Som det vil være de fleste bekendt, er 
der ikke meget vand ved bredden afsøen, og derudover skal man holde øje med for os hav
roere ukendte objekter så som cykler, indkøbsvogne m.v. Det lykkedes dog uden havari , og vi 
satte kurs mod Kaffesalonen tæt på Dronning Louises bro. De allerede godt stegte bumser på 
bænkene udviste en vis interesse i, hvad vi foretog os, da vi lagde til og kravlede op over 
rækværket. Det havde de sgu ikke set før, og hvordan fanden var vi kommet ind i søerne' 

Der var masser af folk på bredden, som nød det gode vejr, spiste brunch og så på alle 
aktiviteterne i forbindelse med Miljøfestivalen. Der var efterhånden også mødt en del roere op 
flest fra DSR, men også KVLK, Hellerup, SAS, Birkerød - ogja, sågar Århus-roere havde lagt 
deres vej forbi . Ideen var, at vi skulle holde en båd i gang i de 2 timer arrangementet varede, 
og se hvor langt vi kunne ro med skiftende mandskab. Samtidig skulle de 2 andre både ro om 
kap i 2 små turneringer . 

. 1 .. 

• , 

El usædvanligt syn: inriggere på Peblingesøen. (Fotos.' Birgitte Røddik). 

KI. 13 åbnede miljøborgmesteren vores ro-event med en lille tale, hvorefter bådene blev sat i 
gang, til stor forundring for de vandcykler, som alene plejer at indtage søernes vande. Det 
viste sig, at der blev kæmpet så blodet sprang blandt de 4 hold om præmierne - miljøsøprisen i 
form af en hovedløs havfrue samt sponsorparaplyer fra festivalen - nogle havde dog mere 
brug for compeed (vableplaster, red.) efterfølgende. 



Første turnering bestod af ca. 900 rn roning, og her vandt hold 4 suverænt bestående af Tina 
Taul, Michael Lund, Mette Risager, Michael Rernod, Lars B. Kristensen og Birgitte Røddik. 
A.nden turnering foregik som en kombination af 100 m roning efterfulgt af 100 m skodning. 
især det sidste gav ikke høje stilkaralcterer. men sjovt så det ud. Her løb hold l bestående af 
Christian L, Birgitte ø, Søren fra SAS, Nanna fra KVIK, Birgitte Simonsen og Berit Ham 
Hansen afmed sejren. Den sidste båd, langdistancebåden, fik i alt tilbagelagt ca. 14,5 km på 
de 2 timer, den blev holdt i gang. 

I alt sørgede 31 roere for skiftev is af fylde bådene op, og t:ndnu ilere DSR 'ere var mødt op for 
at slikke sol og heppe på os andre. Til sidst mødte nogle kajakroere frem, som også ville være 
med. Så de fik fluks hentet 2 x 2-kajakker, som blev sat i vandet. 

Det blev naturligvis ikke til mange kilometer til rostatistikken, men vi fik en dejlig dag med en 
formentlig enestående ehance ior at ro på Peblingesøen i hjertet af København. Samtidig fik vi 
vist rosporten frem for københavnerne. 

Melie Risager 

Lars B. Kristensen, Michael Remod, TiM Taulog Michael Lund, (billedet) saml Melie 
Risager og Birgitte Røddik gik a/med sejren i 900 m roning i Miljøfeslivalens konkurrence. 

ID 



Viborg Regatta 8. juni 2002 

Da Rune (Gartner. . . DSR's kaproningschef) tilmeldte 3 herrehold tiI8GP-turneringen, var vi 
nogle, der måbede let. Vi havde lidt svært ved at tælle til 24 blandt de herreroere, der færdes 
på og ved Bagsværd sø' 

Men Rune vidste råd: han satte 3 piger på 3.-divisionsholdet og lokkede nogle nyligt 
' pensionerede' landsholdsroere til at ro med i I. division . Således mødtes vi tre herrehold og 
et damehold fredag d. 7. juni 2002 kl. 17 foran DSR, klar til en bustur til Viborg. 

Da vi havde fortalt buschaufføren om vores ret klare holdninger til tobaksrøg i en røgfri bus, 
var vi klar til at køre, og vi underholdt os selv med dameblade, lege og snak hele vejen derop. 
[ ugen op til regattaen havde der været så meget vind, at de sidste afpudsninger af teknikken 
var blevet afblæst. Det var derfor med let nervøse miner vi havde kontrolleret vejmdsigter, 
men fredag aften lå vandet fladt hen, som ået skal. Lørdag morgen kunne vi kigge ud af 
teltene på dejligt solskin og næsten ingen vind, og vi åndede alle lettet op, men det var for 
tidligt. 

Efterhånden som klokken nænnede sig 12, kom der nemlig godt gang i vinden, og den blæste 
nogenlunde vinkelret på banerne . .. hård sidevind, øv! 
Første division på banen var 3.-divisionsherrerne. David Peick var af sted til sin allerførste 
kaproning, og kom ind sidst i singlesculler. Karen Tougborg, der også var afsted til regatta for 
første gang, roede 2x med Marianne Agergaard, men selvom de var oppe imod hc:rreroere, 
slog de to hold og kom ind på en 4 .plads. 

DSR 's damehold, der fik en samlet førsteplads i Ol/er Grand Prix ved Viborg-regal/aen. 

4+ bestod af Ib Frausing, Johan Frydendal, Per Jess og Bøg Mosegaard og styrmand Mathias 
Elle, og de sikrede sig en tredjeplads. Anne Martine Kappel var sidste 'mand' på holdet, og 
selvom også hun var oppe imod herrer, kom hun ind i fin stil pli en fjerdeplads . 
Den megen sidevind gav alle hold store problemer, fordi man drev så meget til bagbord. Det 
gjorde det heller ikke nemmere at der i Viborg kun er 8 bøjer, 4 bøjer pa hver side til at 
markere yderbanerne. 
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Da 3. division skulle ro otter, var der også problemer med at komme på plads, og de var midt i 
at skodde sig på plads, da starten pludselig gik. Alle de andre hold fik derfor et godt forspring, 
og DSR sluttede sidst. En klage over den uretfærdige start betød dog, at de i stedet fik tildelt et 
point mere, og dermed en delt fjerdeplads i otterJøbet. Sarrunenlagt sluttede 3. divisionshoJdet 
på en fjerdeplads. 

12. division lagde Hans Tapper ud med at blive nurruner 4 i Ix. Derefter vandt Jacob Sander 
Hansen og Peter Elsner deres dobbeltscullerlob i fin stil, og Stefanos Volianitis, Niels 
HyJdager, Lars Haut, Henrik Asmussen og styrmand Ayoe Buus kom ind på en 2. plads. 
Michael Remod blev nummer 2 i l x, og i otter blev holdet nummer 4, denne gang med 
Mathias Elle som styrmand. Sarrunenlagt blev det til en delt l. plads i divisionen. Bagsværd 
Roklub havde egentlig fået 4 point mere, men fordi de havde en roer på holdet, der i 
indeværende år havde startet for Rocenteret, så fik de fratrukket point, så DSR kom op i top. 

I. division måtte foretage nogle udskiftninger i sidste øjeblik. Rune Gartner fik problemer 
med ryggen i ugen op til regattaen, og Morten Tibian kastede sig af cyklen og ned på en 
grussti med hudafskrabninger og sår, der måtte sys, til følge. 
Morten Skov, der ellers ikke har gjort sig så meget med 2 årer i mange år, blev nummer 3 i Ix. 
Adrian Tan og Anders Møller, der træner flittigt i 2x, fik belønning i form af en sejr. Jack 
Ekman, Niels Hedegaard, Claus Frydendal og Bjarne Kallesøe og styrmand Mathias Elle blev 
nummer to, og Niels Jørgen Gommesen, der forsøgte sig med en tyvstart, men blev kaJdt til 
omstart, blev i I x også nummer to. Hele holdet blev også nurruner to i otter, men sarrunenlagt 
blev det til en førsteplads, lige foran Sorø Roklub, der også var rivalen sidste år. 

Dameholdet, der er i I. division, lagde stærkt ud med en sejr i I x. Cecilie Askov Christensen 
slog bl.a. Sorøs Helle Johansson, der også har roet for DSR, og som plejer at ro rigtig stærkt. 
Anja Hardtmann og undertegnede kæmpede sig ligeledes gennem bølgerne til en sejr. 
4+ med Elsebeth Thing, Birgit Hardtman, Line Bertelsen, Linnea Hardi Hansen og styrkvinde 
Ayoe Buus havde lagt sig på tværs af banen, da starten gik, så de havde lidt, der skulle rettes 
op på, inden de kunne få fart i båden, men så gik det også stærkt for de fem, hvoraf de tre 
sidstnævnte alle har roet i mindre end 2 måneder. De overhalede de andre hold, og med en 
forrygende slutspurt lykkedes det dem at sikre sig sejren på målstregen. Helle Luthmann, der 
heller ikke har roet så længe, kom på en sej opgave i det dårlige vand, men sikrede sig en fin 
3. plads i Ix. 

Det var lidt af et problem at komme på plads, da vi skulle starte i otteren, og lige pludselig gik 
starten. Halvdelen af vores mandskab hørte ikke starten, vi har Odense stærkt mistænkt for at 
tyvstarte, og vores styreline knækkede, så vi sik-sakkede hele vejen ned over banen. Vi var tæt 
på at hente Odense, men så var der et eller andet fjols i en speedbåd, der var sejlet forbi med 
topfart, og vi fik nogle enorme dønninger, der fuldstændigt bremsede båden. Odense kom først 
i mål, men vi fik en andenplads, og dermed en samlet førsteplads, et point foran Odense! 

Med en håndfuld sejre og nogle flotte resultater, der sagtens kan fastholdes og udbygges i 
Maribo til august, drog vi hjem til DSR igen. Trods vejret havde det været en hyggelig og god 
regatta. 

Chris/ine WindjeJd Rasmussen 
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Badeanstalten Helgoland ved Svanemøllen 

Hvad tænker du på, når du ror ud fra klubben? Nok ikke, at de mange nedrammede pæle, hvor 
sejlbådene I igger fortøjet, ikke er de første pæle på det1e sted. 

Tidligere var her nedrammet ca. 2400 pæle, som bar badeanstalten Helgoland. Med en facade 
på 130 meler og en længde på 360 meter, dækkende et areal af vandet pil over 14.000 m2 • 

Helgoland var en imponerende badeanstalt - et af Europas største søbade. 

Den første badeanstalt Helgoland blev anlagt i I 880'erne i Svanemøllebugten. Anlægget blev 
i 1914 erstattet ar den hidtil største badeanstalt. Det var en privat badeanstalt, der delvis blev 
finansieret af kommunen gefUlem skolevæsenets brug af anstalten. Helgoland var mere end 
blot en badeanstalt. Det var et idrætskompleks, der kan sammenlignes med vore dages DG T
byen. 

Badeanstalten He/go/and ved SvanemølJen. Foto fra ca. 1925 (Københavns Bymuseum) 

I midten lå et stort sports bassin, der var 100 meter langt og 20 meter bredt med vipper og 
trampolin. Her var plads til 4.000 tilskuere. Bassinet var omgivet af flere mindre bassiner med 
forskellige dybder. I herreafdelingen var der 150 værelser, en åben gymnastikplads og en 
plads til solbadning. Dameafdelingen var udstyret med 200 værelser, gymnastikplads og en 
plads til solbadning. For vinterbaderne var der indrettet opvarmede omklædningsrum, og 
badeanstalten var således åben året rundl. T begge afdelinger var der kiosk, sygeværelse, 
frisørsalon, manicure og fodpleje. Desuden var der klublokaler ti I sportsforeninger. Yderst på 
badeanstalten lå en restaurant med plads lil 400 mennesker med udsigt over Øresund. 
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Befordringsmidlet var dengang cykel, og til parkering var der inde på land opført en 
cykelstald med plads til 500 cykler. 

Badeanstalten lukkede i 1931, på grund af problemer med k1oakudløbene, som på det 
tidspunkt lå tæt på land. Men intet er skidt uden det er godt for noget. Mens kloakkerne fik 
skyllet badeanstaltens eksistens væk, blev der mulighed for at skabe lystbådehavnen. Og 
samtidig blev der plads til at opføre de store klubhuse for roklubberne og sejlklubberne. 

John M. Eriksen 

Da der nu synes at være planer om at etablere badestrand i Svane mølle bugten, muligvis også 
med etablering af en søbadeanstalt, er det jo lige ved, at der er mulighed for, vi kommer 
tilbage ti! udgangspunktet. Red. 

Nyt fra køkkenudvalget 

Køkkenudvalget er blevet forstærket med et nyt medlem. nemlig Thomas Quaade. 

Vores køkkendame, Heidi, og køkkenudvalget kan i øvrigt stolt oplyse, at DSR's restauration 
ved en kontrol den 7. juni fra Fødevaredirektoratet gik gennem tilsynet uden anmærkninger og 
derfor fik en stor "smiley". - Et så godt resultat far kun ca. I /3 af de københavnske 
restaurationer. 



Kaj akudvalget 

Hvilke aktiviteter står DSR kajakudvalg for. la, man kan egentlig sige at de fleste af klubbens 
udvalg også har deres pendant i kajakudvalget, der i mindre målestok skal dække samme 
aktivitet blot for kajakområdet. 

Kajakafdelingen har hver sæson bl.a. aktivitet indenfor følgende områder: 
- kaproning på Træningscenter Bagsværd (TCB) 
- langture til ind- og udland 
- instruktør- og klubtræneruddannelse 
- kajak+ og alm. motionsroning 
- instruktion af pingviner 
- pingvin+ træning 
- vinterroning 
- nyanskaffelser af både og andet materiel 
- vedligehold afkajakker og kajakskur mm. 
- søgning af legater/sponsorer 
- specielle aktivitetsdage f.eks. polo/foskajak 
- løbsdeltagelser, herunder DM og diverse kort- og langdistance løb i hele landet 
- deltagelse i div. DKF arrangementer samt kreds/landsmøder og årsmøde 
- indendørs kajak-ergometerroning, herunder DM 
- udvikling afkajakreglement samt fx. regler for langture, vinterroning, transport og forsikring 
- webtekst og billeder samt indlæg til DSR bladet 
- festarrangementer 

Kajakker har ikke altid været en selvfølgelig del afroaktiviteten i DSR. I 1981 nævntes 
kajakker faktisk for første gang og diskussionen gik på hvorvidt kajakroning skulle 
forekomme i DSR. Bestyrelsen nedsatte derfor et kajakudvalg bestående af tre personer, som 
skulle arbejde videre med dette emne. Svaret var heldigvis et ja og året efter (1982) fik DSR 
de første 2 kajakker. Flere roere deltog i DKF kajakinstruktøruddannelsen og fik dernæst 
fornøjelsen af at uddanne nye pingviner. Herved havde DSR medlemmer også mulighed for at 
opnå kajalcret. Dette var således startskuddet til den stigende aktivitet i kajakafdelingen. 

I 1994 blev kajakskuret opført for at give pladser til det stigende antal kajakker samt til 
udvidelse af bådparken i bådhallen. I 1997 blev kajakskuret udvidet yderligere, således at der 
nu er plads til 58 både. Hvert år anskaffes der ca 3-4 kajakker, men de ældste må med 
mellemrum lade livet, idet de ikke længere kan lappes sammen. I 1996 fik vi også anskaffet et 
kajakergometer, som benyttes flittigt i vintersæsonen. 

1991 var året, hvor DSR for første gang tog på langtur. To kajakker i selskab med en to-åres 
inrigger roede fra Prag til Berlin. Aret efter gik turen til Rusland. 11996 gik turen til Venedig 
og Gardasøen med kajakker på egen hånd. Der har også været ture til bl.a. Frankrig og Sverige 
de seneste par år. 
På langture arrangeret af langtursudvalget er kajakker ofte meddeltagere i følgeskab med 
robådene. Der er således mulighed for at dyrke begge rosporter på samme tur ved at skifte 
mellem kajak og robåd. Kajaklangture uden inriggere er begrænset af manglende 
bagagekapacitet, og derfor er der normalt et landhold som support , med mindre der kun er tale 
om endagsture. Populære langtursdestinationer i ' Danmark' er bl.a. Flensborg/Slesvig
området, det sydfynske øhav, div. fjordområder samt Gudenåen og Mølleåen . 
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Udviklingen er således gået stille og roligt . Vi er i dag over 100 medlemmer med kajakret, og 
taUet stiger en smule år for år. Kajaksporten er i vækst i Danmark, og på landsplan dyrkes der, 
ud over turkajak- roning, også mere specielle fonner som polo-, fos- og havkajakroning. I 
DSR er der p.t. minimum 2 års ventetid for at komme på kajakinstruktion . l forbindelse med 
ophold på vor scullertræningslejr ved Hjelmsjo kan medlemmer, der ikke er under 
kajakinstruktion, afprøve kajakinteressen, og øvede kajakroere kan træne i kajakker af 
forskellige sværhedsgrad. 

Det er DSR kajakafdelings målsætning at fremme kajaksporten samt at bevare roånden og det 
gode kammeratskab i DSR. 

Kajakudvalget er i dag følgende: 

Navn Telefon 

Christian H. Lorentzen 38102550 

Aksel Thiele 333399 19 

~ichael Jørgensen 35427526 

Eva Brøndum 35380787 

Anders Tybjerg 392027 17 

Peter LUppert Jensen 35 81 81 96 

Peter Viuf Johansen 35434041 

Søren ~øller Christensen 46679776 

Signe Husted 35550055 

Kajakansvarsområde 

Fonnand. Dagsorden mv., 
kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund 
samt medlem afDSRs bestyrelse. 

Vedligehold, indkøb og salg af materiel, 
herunder kajakskur samt forsikringsspørgsmål 

Kajakinstruktion (indtastning af kajak- og 
vinterkajakret), kajakplus, pingvinplus, 
instruktøruddannelse samt overførsel af 
kajakret. 

Kajakløb og -kaproning 

Kajakløb og -kaproning 

Kajakhjemmeside og bladindlæg mv. 

Træningscenter Bagsværd (TCB) og 
legatJsponsorstøtte 

Kajaklangture 

Sociale arrangementer, arbejdsweekender og 
ad hoc opgaver 

Hvis du vil skrive til kajakudvalget kan du sende en mai I til : kajak(tvdsr-onlinedk 

Kajakudvalget 
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Kajakroning i skønne Småland 

Hvad skal vi med Øresund, når vi har flere snese skønne svenske søer med det mest perfekte 
kajak-ro farvand bare et par timers kørsel fra København? 

Det er et godt spørgsmål, som foreløbig står ubesvaret hen, efter 
at Kajakudvalgets seks udsendte i weekenden 7-9. juni var på 
kombineret hygge- og researchtur i Små land. Med udgangspunkt 
i en channerende hytte uden for landsbyen Lagan roede vi på åen 
af samme navn og ikke mindst på de nærliggende søer Vidostern 
og Flåren. Omkranset af grantræer, lejlighedsvis en lille hytte 
eller et stykke strand nænnest designet til frokost-pauser, byder 
området på eminent rofarvand og ikke mindst naturoplevelser ud 
over det sædvanlige. 

Det er en af Kajakudvalgets nyere prioriteter at skabe rammerne for flere lang- og hyggeture i 
kajak. I forhold til inriggerne er det nænnest en leg at tage på langtur: Op på taget med 
kajakken, ind i bilen og af sted. 

Vores første tiltag - en planlagt langtur til Sverige i slutningen af juli - led en krank skæbne i 
kraft af meget ringe tilslutning og deraf følgende aflysning. Men måske er der nye ture på 
vej? Hold øje med opslagstavlen, tilmeld dig kajak-mailinglisten - eller tag selvet initiativ. Vi 
er nogen, der måske gerne vil med! 

Søren MC, Signe, Peter Luppert, Eva, Peter Viuf & Tine 

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

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man 
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 
Hvis billeder sendes med email, så sørg for, at de ikke fylder urimelig meget. 

Deadline for næste nummer: mandag d. 15. juli 2002 

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen 
01ehan25@get2net.dk. 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: l. 300 stk. 
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Orienteringsløb 2002 

Dato Sted Arran2ør Bemærknin2er 
5/7-7/7 Sønderjylland OK HTF Vikingedysten 
13/7-14/7 Nordjylland Skagen OK Skaw dyst 
31/7-3/8 Læsø ViborgIDHK Læsø 3-dages 
7/8 Fælledparken CCC Copenba2en City Cup 
14/8 østre Anlæ2 CCC Copen~agen City Cup 
18/8 AldershvilelBøndemes HegIl OKSG 2 mik-stafet 
23/8 Fakse Ladeplads Herlufsholm Byløb 
25/8 Feddet Herlufsholm Kortdistance 
3118 Anneberg Herlufsholm DM kort 

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

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

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og J 2. 
Distancer: 3 km, 5 km og 8 km. 

Øvrige løb: Johan Frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum 
Tlf. 38 17 62 52 (arb.) 45 85 86 05 (priv.) 

( tilmelding 14 dage før) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget SS, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

TIL (køkken og kontor): 39296326 Telefax: 39296322 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 t t 

Formand: 
Paul Briiniche-Olsen 
HøjrupsAlle 27 
2900 Hellerup 
II' 39404842 
e-mail: formand@dsr·online.dk 

Kaproniogscbef: 
Rune Gartner 
Skindergade 12, lej. 17 
1159Kbh.K 
II' 26747048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursrochcf: 
Lene Christensen 
Præstøgade 18, 2.th. 
2100 København ø 
II' 354205 15 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

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

IT -cbef: 
Michael H. Qvist 
Vognmandsmarken 12, I.th 
2 100 Københa vn ø 
39 29 99 08 
e-mail: it@dsr-online.dk 

Formand: Kasserer: 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
II' 45858605 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

I ns t ruktioosrochef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39. 4.th. 
2000 Frederiksberg 
11'38109562 
e-mail: instruktion@dsr-onJine.dk 

Kajakrocbef: 
Christian Hjorth Lorentzen 
Wilkensvej 18, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
11'38102550 
e-mail : kajak@dsr-online.dk 

Kogemester: 
Benedicte Brohrn 
e-mail: koegemester@dsr-online.dk 

Kontiogeotkasserer : 

Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55, 
2100 København ø 
e-mail: olehan25@get2nel.dk 

o rien teriogssek t ionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbak ken 27 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 
II' 45 88 58 86 II' 38 28 48 71 II' 45 85 8605 

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

Motioosrochef: 
Peter R. B. Hatli\ 
LyseOordsgade 7, suh. 
2300 København S 
11'32595100 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

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

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

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, I . 
2820 Gentofte 
II' 396803 19 
e-mail: h·u(a1ssi.dk. 
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6 medlemmer af kajakudvalget havde en hyggelig weekend-langtur i Sverige d. 7. -9. juni, hvor 
der også blev mulighed for at teste det lokale badevand. Læs artiklen om turen i bladet. 
(Foto: Eva) 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 7 * AUGUST 2002 * 71. ARG. 

En gruppe DSR-medlemmer havde en dejlig sommerlangtur i Skotland, der bød på 
søer, sluser og kanaler samt -som det ses - en ægte sækkepibespiller. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Delle forefindes på kontorets dør i 
båd hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTJNGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 
25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 
360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
0Iehan25@get2nel.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 
1/10). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres 
kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DS R's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
tinde sted ved en restance svarende til '/, - I års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved 
inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Forsiden: foto Bjarne 
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Aktivitetskalender 2002 
Dato Begivenbed 

7. august Teoretisk stynnandskursus 

9.-11. august Kaninlangtur 

IO. august Tur på Roskilde Fjord 

II. august Arbejdsweekend 

15. august Entringsøvelse + møde om skitur 

23. og 24. august Kanindåb + kanindåbsfest 

28. august Tur til Holmen 

2. september SvanemølJematch 

8. september Tur til Slusen 

20. september Måneskinstur 

22. september Arbejdsweekend 

28. september Høstfest 
--

27. oktober Standerstrygning 

22. november Genera I forsam I ing 

7. december Julefrokost 

Nyt fra bestyrelsen 

~ Klubben har fået ændret sin internetforbindelse til ADSL. I den forbindelse er visse af 
bestyrelsesmedlemmernes emailadresser ændret. Tjek mailadresserne på næstsidste 
side i bladet. 

~ Der er oprettet nye maillister, som medlemmerne kan tilmelde sig. Disse erstatter Steen 
Knudsens mailliste. Se nænnere om maillisterne andetsteds i bladet. 

f.R 00 DtN VE.RDtN, 
DU VI L ~(JLE. RUNDT 

OM 1,'1 

'" ~MN 5Jo<AL e>ARE VÆ~E. 
FoR~I&TIG, NARMAN :'Ml OI~ 

HJØRNE.RNE. ! 
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Motionsarrangementer i august og september: 

~ Holmentur - rotur rundt om flådens sidste bastion i København, Holmen, onsdag d. 
28. august 

~ Rotur på Roskilde Fjord lørdag d. IO. august 

) Tur til Slusen og HvidoVTe Roklub - søndag d. 8. september 

Se nærmere om arrangementerne på opslagstavlen. 

Kanindåb 2002 

Dåbsforberedelse fredag den 23. august om aftenen for særligt 
eventyr lystne kaniner (begrænset deltagerantal). 

Kanindåb lørdag den 24. august kl. 13.00, hvor alle årets kaniner 
forventes at give møde. Indskrivning sker forinden - så kom i god tid! 

Kanindåbsfest lørdag den 24. august kJ. 19.00 med indtagelse af et velfortjent festmåltid 
og efterfølgende dans til den tidlige morgen. For nydøbte såvel som tidligere års kaniner. 

Nærmere oplysninger på 
opslagstavlen 

Med hemmelig hvislen 
Kanindåbskomili!en 
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~5tt skitur - uge S/200~ 
I i 

- På ski med Mette og Morten 

Vi blev sidste vinter i Val D'Isere pålagt den ærefulde opgave at stå for næste års DSR
skiferie . Efter mange studier her i sommervarmen, har vi fundet et virkeligt godt sted i 
Frankrig. Byen hedder Menuires, og ligger i les 3 Valees (de 3 dale). Den er lokaliseret i 1800 
højderneter i samme dal Som Val Thorens - men skulle være væsentligt mere charmerende (og 
billigere!). De 3 dale byder på 600 km fem-s~iemet skiterræn til bia. Val Horens, Meribel og 
Courchevel. 

Hotellet er med Scan Ski's danske personale, 'I, pension og balkon til alle vores værelser. 
Indkvarteringen bliver fortrinsvis på 4-mandsværelser, men der er mulighed for 
dobbeltværelse. Transporten er med fly til Grenoble, og transfer herfra med bus. 

Prisen inel. lokalt liftkort til den ene dal (120 km) bliver fra ca. 5.400,- (+350,- for udvidet 
li ftkort), hvilket er en god pris for dette super-område. 

Vi atnolder informationsmøde på verandaen torsdag d. 15/8 kl. 20. 

Venlig hilsen 
Morten Jensen & Melie Bjørn 



Teoretisk styrmandskursus 

Afholdes onsdag den 7. august kJ. 20.00 

iKongeværelset. 
Alle er velkomne. Tilmelding via liste på opslagstavlen. 

lnstrukt ions udvalget 

Styrmænd - der styrer for vildt! 

Mangler du en styrmand til en rotur på skæve tidspllilkter, så kontakt evt. en på 
nedenstående liste. KANINER med roret skal ikke holde sig tilbage. 

Er du styrmand og vil du gerne på styrmandslisten, kan du kontakte Karen Lauberg, 
karen.lauberg@sap.com 

Med!. Nr. Navn Telefon Email 

4087 Karen Lauberg 20153211 karen.lauberg@sap.com 

5100 Michael S. Andersen 392723251 sunshinesunshine@sol.dk 

21281214 

5317 Maria Jakobsen 28717578 mariaskywalker@hotmai!.com 

5083* Christian Larsen 51900663 crl@inbound.dk 

2716 Stig Larsen stlarsen@wanadoo.dk 

4856 Christen Krogh 38109562 chrkro@um.dk 

5186 Ulrik Gutkin 40717277 ugutkin@tiscali.dk 

1148 Lars Bundesen 35821418 lars. bundesen@get2net.dk 

1157 Peder Juhl Madsen 38 86 O I 17 -

*) F.eks. kJ. 19.00' 

Nyt fra køkkenet 

Da Heidi også skal have sommerferie, og det desværre ikke 
fuldt ud har været muligt at skaffe vikarer og frivillige til at 
lave mad, vil køkkenet være lukket i dagene 5.-8. august. 



DSR-sejr i Jysk Marathon 

Vi skulle være fremme ca. 30 minutter i styrmandsmøde, vi var der fem minutter i ... 

JYSK MARATON, 14.-15. juni, arrangør: Hadsund Roklub. 

Ruten gik fra Hadsund til Hobro og tilbage, så en times pause, så lige et smut forbi Als Odde 
og så hjem igen til Hadsund . 

Mariager Fjord ser ikke så stor ud på kortet, men 42,125 sømil skal der jo være plads til -og 
tro mig, det er der. Efter aftensmad besluttede vi os for at ro fra kl. 22 .30 og hele natten 
igennem til ca . fem-sekstiden næste morgen. Så kunne vi nemlig nå en times søvn, det ville 
være svalt på vandet, vi ville ikke dehydrere, og vi kunne nå landskampen k1.13.00 næste dag. 
Vi tapede utæthederne i Elektra til, varmede op, og så gik det løs, 78 af de hårdeste kilometer, 
jeg har roet. Michael Sunshine havde i forvejen peppet mig op med ordene "det er bedre at dø 
i front end at tro, man kan gi ' lidt ekstra til sidst." Og det har han ret i, det er svært at gi' den 
der lille ekstra 'skalle' efter seks timers 100%. 

Selve løbet gik godt, de første 44 km før pausen roede vi på 3 t. 50 min. Ved pausen virkede 
det som om, ens krop ikke ville andet end at sove, men efter et par liter sukkervand og noget 
mere aftensmad kørte vi på igen . Det var så småt ved at blive lyst, så kunne vi se sejlrenden, 
og det var godt, fordi der ellers ikke er mange centimeter vand at gi' afud mod Als. 
Vi snoede os gennem renden, og da vi nåede Hadsundbroen på den sidste kilometer- var der 
en stemme inde i mig, som sagde "vi har kJaret det!", og således besluttede jeg mig for at nyde 
de sidste to-trehundrede meter før mål. 

Vi vandt, men det vidste vi først en hel del timers søvn efter, at vi var kommet hjem. 

Resultaterne blev: 

I DSR 

2 Roklubben AGIR 

7: J 5: 16 - Claus Henningsen, Michael Qvist, Jan M. Dideriksen. 

7:37:39 - Chr. Petersen, Hans H. Christensen, Peter Agergaard. 

3 Arhus Studenter Roklub 7:39:06 - Alan Odgaard, Per Andersen, Jørn Tychsen. 

Jan M. Dideriksen 



Nye haveborde og -bænke 

Kære Formand ! 

På vegne af Stynnandslauget 2002 v il jeg hermed overrække dig årets gave, 

Som tilhængere af fornyelse fandt vi i Styrmandslauget lejlighed til at udvide horisonten fra 
førstesalen og udover græsarealeme ved bådpladsen, og i denne sammenhæng fandt vi, at 
"havemøbler, der kan dateres vha, kulstof 14-metoden" da måtte være et oplagt emne for 
fornyelse, 

Så tænkt, så gjort - og der skulle nu være rig mulighed for at nyde sommersolen ved 
vandkanten som sig hør og bør på behagelig vis, 

Må det bekomme klubben vel' 

Karen Lau berg 
Overstyrmand 

Styrmandslauge/forærer traditionen tro klubben en gave - vi kunne blol ikke venle lil uge 47. 
Havemøbler er jo oplagle her i sommervarmen, hvilket også ses af, al de allerede er lage/ i 
anvendelse i stor slil. Her af Overstyrmand Karen Lauberg, Kasserer Jelle Svejgaard 
Sørensen, Sekretær Ole Hansen og ikke mindst Kahytsjomfru Rasmus Fog-Petersen i egne 
høje personer, " 
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Præsentation af instruktionsudvalget 

Hvad laver de egentlig i det der instruktionsudvalg? 

Nogen vil måske påstå ingenting, men det passer ikke. 

Instruktionsudvalgets vigtigste opgave er at planlægge og koordinere gennemførelsen af 
uddannelsen af roere og stynnænd i DSR. For så vidt angår Teknik+ sker dette i samarbejde 
med Motion+ og For så vidt angår scullerinstruktion i samarbejde med Mogens Haut. 

Den største enkeltopgave for instruktionsudvalget er tilrettelæggelse og gelU1emførelse af 
kanin instruktionen. Løsningen af delU1e opgave starter allerede i slutningen af det foregående 
års sæson, hvor man så småt begynder at rekruttere nye instruktører, så disse henover vinteren 
kan gennemføre de nødvendige kurser. Først på det nye år begynder så arbejdet med at 
mobilisere så mange som muligt af de ca. 80 instruktører, klubben allerede råder over. Som 
med så meget andet gælder det, at jo flere der er til at løse opgaven, jo lettere går det. Samtidig 
gennemføres der forskellige aktiviteter for at rekruttere nye medlemmer - reklamer, to 
introduktionsaftener osv. 

Når der er skabt en fornemmelse for, hvor mange der er interesserede i at starte i DSR og 
overblik over, hvilke instruktører, man kan trække på, og hvor meget, der kan trækkes på dem, 
kan planlægningen af sæsonen begynde. Der er tale om et større puslespil, for der skal tage 
hensyn til sæsonens længde, helligdage i foråret, det forventede antal kaniner, hvilke 
instruktører, der kan instruere hvornår og hvor meget, hvornår man kan råde over 
nyuddannede instruktører, frafald fra tilmeldingslister, hvilke både der er til rådighed og 
meget mere. Når planerne er lagt og kanininstruktionen er sal i gang, er opgaven at primært at 
fa instruktionen til at fungere så gnidningsfrit som muligt, hvilket kan være svært, når der på 
gode dage sagtens kan være mere end 50 kaniner på bådpladsen, der alle ønsker at komme på 
vandet 

12002 påbegyndte 259 nye kaniner ro instruktion i DSR. For at fa roret skal alle disse kaniner 
instrueres mellem 8 og IO gange. 2/3 af dem forventes at få roret inden instruktionssæsonen 
slutter sidst i august måned. Dette vil- med et kvalificeret gæt - kræve 2000 
instruktionsgange eller min . 500 ture på vandet for instruktørerne (forudsat al instruktion sker 
i firere, hvilket ikke altid kan lade sig gøre). Dette store volumen er grunden til, at klubbens 
materiel to hverdagsaftener om ugen samt de fleste lørdage og søndage fra april til og med 
juni måned er reserveret kanininstruklion. Denne store opgave løser instruktionsudvalget 
naturligvis ikke alene. Godt 50 roinstruktører bruger en betydelig del af deres fritid og energi 
på at instruere kaniner og yder denned et uvurderligt bidrag til, at klubben kan opretholde sin 
medlemsskare og - hvad der er lige så vigtigt - at de mange nye roere far en grundig 
introduktion til rosporten og en god velkomsl i klubben. Kvaliteten i instruktørkorpset er 
samtidig med til at sikre en god teknisk standard blandt DSR'5 roere. 

En anden særdeles vigtig opgave er uddannelsen af nye styrmænd - hvem skal ellers tage alle 
de nye kaniner med på vandet, når de far roret? Forudsætningen for, at man kan blive 
styrmand, er, at man har roet 300 km og taget sAvel det teoretiske som det praktisk 
stynnandskur5us. Del teoretiske styrmandkursus afholdes 3-4 gange om året. Den praktiske 
del af styrmands kurset afholdes i gennem hele sæsonen i hold, der hver har tilknyttet en 
stynnandsinstruktør. Rekrutteringen af stynnandsinstruktører foregår løbende igennem hele 
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året. Ligesom med kanininstruktionen ligger der også her et større organisatorisk puslespil 
bag. 

Scullerinstruktionen finder primært sted i juni ogjuli måned samt på Hjemlsjo-rolejren, der 
finder sted i slutningen af juli/begyndelse af august. Scullerinstruktionen varetages af Mogens 
Haut og har primært til formål at give roere, der mest færdes i Svanemøllen, mulighed for at 
prøve kræfter med outriggermateriellet, men også i høj grad at gøre roere fortrolige i at 
håndtere to årer - fx i gigdobbeltsculler eller i gigfirersculler (lette og hurtige både som 
Jocunde, Svane og Mjølner). 

Teknik+ er et videregående instruktionstilbud til alle klubbens roere og finder sted fra 
sæsonstart til sæsonens afslutning. Tilbudet fokuserer på teknisk træning udfra mottoet 'Man 
kan altid blive bedre'. Teknik+ -træningen varetages på skift af otte erfarne instruktører og 
roere, der følger teknik+ -bådene fra en motorbåd og dermed lettere kan rette eventuelle fej l. 

Instruktionsudvalget står endvidere for planlægningen af intro-festen, der er sæsonens første 
større fest, og sidst, men ikke mindst, for den traditionsrige kanindåb, der i år finder sted den 
24. august (dåbsforberedelse den 23. august). 

Instruktionsudvalget holder typisk et månedligt møde af et par timers varighed. Her 
planlægges de aktiviteter, som udvalget står for, ligesom udvalget er forum for ideudveksling 
og diskussioner om, hvordan instruktionen tilrettelægges bedst muligt. Ligeledes er 
instruktionsudvalget også stedet, hvor vi prøver at finde en løsning på evt. problemer der 
måtte opstå i løbet af sæsonen, herunder klager over instruktører eller instruktionen - begge 
dele er heldigvis sjældne. 

Instruktionsudvalget er sammensat af instruktører og består i år af: 

Christen Krogh 38 IO 95 62 
(Instru kt ionsrochef) 

Ulrik Hvidt 
Pia Abo østergaard 
Thomas Krumholt 
Morten Jensen 
Benedicte Brohm 
Catrine Hanckc 
Katrine Kjærsgaard 
Morten Runge Poulsen 

Instruktionsudvalgets e-mail: 

i nst mk t ion(lI'dsr-on I ine.dk 
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Sankthansaften 

Traditionen tro var der stor tilslutning til DSR' s sankthansaftensarrangement. Som der også er 
tradition for, var vejret desværre ikke det allerbedste - køligt vejr og blæst gjorde, at de fleste 
fortærede grillmaden indendørs. Kun nogle få godt påklædte medlemmer indtog maden på 
terrassen. 

KJ. 22 blev bålet tændt, og heksen sendt til Bloksbjerg. Da det var arbejdsdag for de neste den 
følgende dag, tyndede det ud i de forsamlede omkring bålet ved midnatstid, men en mindre 
gntppe hyggede til ud på de små timer. 

Som vanligt var der trængsel om grillen sankthansaften -
hvilket der heldigvis også har været på gode aftener i juli, hvor menuen har været grillmad. 

De fleste valgte at nyde maden indendørs. (Fotos: Lars Bundesen) 
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Klubkaproning 

Den årlige kJubkaproning var i år flyttet fra september måned til samme dag som 
fødselsdagsfesten, d. 15. juni, i håb om bedre tilskuerfremmøde til arrangementet. Uheldigvis 
faldt tidspunktet sammen med en vigtig kamp i VM i fodbold., så publikumsinteressen var 
desværre endnu ringere, end den plejer at være. 

Arets klubmestre blev: 

FireJlrers inrigger for herrer: 

Fireårers inrigger for damer: 

Toårers inrigger for herrer: 

Toårers inrigger for damer: 

Singlesculler, herrer: 

Singlesculler, damer 

Fireårers inrigger, 
lodtrækniogsløb 

Klaus R. Svendsen, Ulrik Westrup, Rasmus F. Petersen, 
Lars B. Kristensen. Cox: Morten Jensen. 

Berit Haahr Hansen, Birgitte østergaard, Mette Vase, 
Mette Hansen. Cox: Monica. 

Ulrik Westrup, Klaus R. Svendsen. 

Elsebeth, Christine W. Rasmussen. Cox: Morten Skov 
Hansen 

Michael Remod. 

Ej roet. 

Rasmus F. Petersen, Ulrik Hvidt, Thomas C. Christensen, 
Helene Frische. Cox: Birgitte østergaard. 

Redaktionen beklager, at vi ikke har fuldstændige navne på et par af vinderne. 
Vi har desværre heller ingen billeder fra arrangementet. Red. 
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Sommerens langtur i Skotland 

To af klubbens iøjnefaldende elementer, Berit Haahr og Birgitte østergaard, j en sluttet kreds 
vistnok kaldet sølvbrudeparret, bestemte sig sidste efterår til, at de i sommeren 2002 ville 
deltage i en OFfR-arrangeret langtur i Skotland. Og ikke nok med det. De satte sig for at finde 
16 frivillige DSR-roere til at tage med. 

Kort fortalt bestod arrangementet i at seks robåde, toer med styrmand, i IO uger skulle ro frem 
og tilbage mellem Inverness på Skotlands østkyst og Fort William på Skotlands vestkyst. 
Heldigvis blev der i 1822 bygget et kanal system, The Caledonian Cana I, som sammen med 
søerne Loch Lochy, Loch Oich og Loch Ness forbandt de to byer med hinanden. Dermed slap 
man for den trælse rur hele vejen nord om Skotland. Turen på tværs af landet er på godt 100 
km og skulle dermed snildt kunne roes på en uge. 

For at tilfredsstille Britta Kristoffersen, der i øvrigt ikke var med på turen, havde vi booket os 
på i uge 27 og skulle ro fra Fort William, afDSR's roere konsekvent kaldet Fort Williams , og 
mod lnverness. 

Der var fra ledelsens side lagt et stort ansvar over på de enkelte deltageres skuldre. Vi skulle 
selv arrangere rejsen derop, og folk ankom derfor på forskellige tidspunk1er. Nogle kom ugen 
før og kørte rundt i bil, andre kom dryssende i løbet af torsdagen og fredag besteg 7 stolte 
roere Storbritanniens højeste bjerg Ben Nevis. Lørdag eftermiddag var gruppen fuldtallig og 
vi spiste sammen på en fin indisk restaurant i Fort Williams. 

Ved en gammel borgruin (j%.· Birgille Røddik) 

Det var en flok bredskuldrede roere, der sad forsamlet ved bordet. Der var adskillige motion+ 
ere, ligeså mange tidlligere motion+ ere, en racerkanin, to tidligere eliteroere, Morten og 
Bjarne, som hurtigt fik tilnavnet duracellkaninerne, samt Ole Riisgård, der var uden for 
katagori. 
Vi følte os derfor godt rustede til næste morgen at angribe Neptun's staircase, et slusesystem 
bestående af 8 på hinanden efterfølgende sluser. 
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Vi mente også at være optimalt forberedte. Madholdet havde for eksempel powershoppet i 
supermarkedet i Fort Williams. Blandt andet havde de købt en kuglegrill af den slags som Hr. 
og Fru Danmark køber i Bilka. Imens havde vi andre gennemset bådene og fundet alt vel. 

Søndag formiddag gik vi til angreb på Neptuns trappe. Som svar åbnede himlens sluser sig 
over os. Det regnede som sjældent set. Efter seks timers stillestående arbejde med at trække 
seks robåde fra den ene sluse til den næste, sejrede vi endelig. Gennemblødte læssede vi alt 
vores bagage i bådene og gik derefter på kro og fik en omgang suppe. Vi var nu nået 100 
meter ud af Fort Williams. 

Som nævnt var gruppen fornemt udstyret med muskler, men desværre befandt de sig ikke 
under hovedbunden. Ud af 18 mand var det kun Morten, der efter eget udsagn havde 
gummistøvler med, hvilke han dog i solidaritet undlod at benytte. Som resultatet var der dømt 
sure sko resten af turen. 

Efter suppen traskede vi igen ud i regnen, satte os i bådene og roede mod nordvest. Efter IO 
km roning kom vi til endnu en sluse, der desværre havde lukket for denne dag. Vi slog lejr pa 
åben mark, bankede telte op og fik rejst en læpresenning, hvorunder mad holdet tilrettede et 
tornemt måltid. Imens stod Ole lidt for sig selv, kløede sig i håret og lavede en typisk Boris 
Jeltsin, dvs. gik ind i sig selv. Pludselig vågnede han op, fremskaffede en affaldspose og blev 
prompte udnævnt til renovationsleder. Samtidig fangede Peter en gevaldig fisk på godt 8 cm. 
KI. 21 gik vi i seng. 

Fra en af lurens mange sluser (folo: Birgit/e Røddik). 

Næste morgen dryppede det kun lidt, og fYldt med godt humør pakkede vi lejren sammen, 
læssede bådene, drønede gennem slusen, fortsatte gennem søen Loch Lochy og igennem 
endnu et [lar kanaler, førend vi nåede toppen afThe Caledonian Canal, nemlig søen Loch 
Oich. Det var en meget smuk sø, som vi desværre dårligt nåede at se. Duracellkaninerne led 
nemlig af den skavank, at de ikke kunne tåle at blive overhalet. Gennem hele søen lå de side 
om side med skum for boven og blev mere og mere røde i hovederne, og inden vi fik set os 
om, nåede vi Fort Augustus og havde pludselig roet halvdelen af hele ugens distance. 
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Vi fandt efter lidt besvær nogle ledige pladser til bådene, hvorefter Hans sprang op i byen for 
at powershoppe, madholdet lavede mad, Peter fiskede, Dorte lå med numsen i vejret og 
overkroppen nede i forrummet for at rydde op, og resten stillede telte op og byggede en not 
pressenningsoverdækning. Imens lavede Ole en Jeltsin og avancerede kort efter til 
logistikchef. Vi fik grillet lam med whisky til aftensmad og om natten snorkede Ole og 
Morten svagt. 

Selvom turens motto var "sammen vi lugter", var der alligevel mange, som snød sig til et bad 
på den lokale campingplads i Fort Augustus. Derefter var det kun fødderne, som lugtede. 

Skotsk postkort 

Nu kom så det, vi alle havde glædet os til, nemlig mødet med Nessie. Desværre må hun være 
faldet i søvn på bunden, for vi så hende ikke. I stedet holdt vi frokost ca.en tredjedel nede ad 
Loch Ness. Til almindelig forbløffelse var det tørvejr, og halvdelen fik sig en lur, mens resten 
betragtede en motorbåds 10-12 mislykkede forsøg på at lægge ti I ved en 100 m lang mole. 

Senere roede vi videre over til den anden bred, hvor vi fandt en hyggelig havn. Desværre var 
der hverken toiletter eller mulighed for at slå telte op. Ledelsesgruppen sendte derfor både i tre 
forskellige retninger, men alle vendte tilbage med samme negative resultat. Det var kun i 
havnen, at vi kunne lægge til. 

Folk var trætte, og forslag og nye forslag og andre forslag væltede rundt mellem hinanden. Til 
sidst slog Berit og Birgitte i molen, og vi smed alt vores habengut i taxier og kørte til den 
nærmeste campingplads. Vi fik sen aftensmad med velrystet øl, som Bjarne og Morten havde 
hentet nede i byen. De trængte til en løbetur, vi havde trods alt kun roet 25 km i løbet af 
dagen. 

Næste formiddag vandrede vi til en nærliggende borg beliggende på Loch Ness' bred. Urqhart 
Castle, tror jeg, at den hed. Det var her, at en munk i år 578 var i nærkontakt med Nessies klør 
og myten om uhyret startede. 
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Senere pakkede vi sammen og nåede sidst på dagen tilostenden af Loch Ness. Herefter var 
der kun ca. 15 km til, hvor vi skulle aflevere bådene. På denne tur så Hannes øjne 9 smukke 
svaner svæve majestætisk hen over Loch Ness, mens vi andre så 9 Royal Air Force jagerfly 
komme brølende hen over himlen med 1000 km i timen. 

Vi slog lejr ved en sluse, hvor der var gode toiletfaciliteter, samt borde og bænke i en lille 
gårdhave. Efter aftensmaden skulle vi have gang i nogle sjusser. Frustrationerne brød ud i lys 
lue, da vi konstaterede, at der ikke var mere whisky. l nødens stund gælder alle kneb, så 
Hanne og Birgitte channede sig på en eller anden måde til en flaske whisky hos nogle ældre 
skotske mænd. De nænnere detaljer vedrørende handlen er ikke offentlig kendt, men 
whiskyen var udmærket. Det syntes Susanne og Dorte også. Efter adskillige grineflip, blev de 
gudskelov til sidst overfaldet af deres telt. 

Torsdag nåede konvojen frem til Invemess, og vi fik et lille område ved havnen stillet til vores 
rådighed. Hele havneområdet var indhegnet, så vi kunne være i fred for hooligans. Selskabet 
var efterhånden i træning, så i løbet af en halv time havde Dorte nået at rode I idt rundt i 
bådene med numsen i vejret, nogle havde slået telte op, andre havde monteret 
presenningsoverdækning, powerhans havde powershoppet, mens Ole havde sorteret nogle 
madvarer og var avanceret til økonomichef. Det var en hård titel, for fem minutter senere gik 
han til ro, mens madholdet lavede mad, Trevor fik nogle myggestik, Birgitte Røddik grinede 
og Peter fiskede efter fisk .. 

Birgitte østergaard mente ikke, at vi have taet kilometer nok i overannene, så dagen efter blev 
vi igen beordret i bådene. Vi skulle på jagt efter delfiner i bugten ud for Invemess. Det var kun 
mad holdet, enkelte med småskader samt Lars Henriksen, der fik fri. Det mentes ikke 
forsvarligt at sende Lars Henriksen, der dagen før var kommet med den noget besynderlige 
kommando "åren vel, det er langs", ud på åbent hav. Delfiner så vi desværre ikke, men enkelte 
sæler driblede dog rundt i bugten .. 

Fredag aften stod menuen på festmiddag. Kalvekød med kartofler og dertil vistnok både forret 
og dessert. Natmaden bestod af whisky, og det blev derfor lidt sent, inden de sidste gik til ro. 
Selv duracellkaninerne løb tør for strøm og sov sødt ind i hinandens arme under en 
letvægtspresenning. Dette selvom Dorte og Susanne først gik til ro kl. 3.30. 

Næste dag skulle bådene afleveres til næste hold roere fra Helsingør. Vi roede igen ud i 
bugten og slæbte bådene på land ved en campingplads. En aktiv roferie havde nået sin 
afslutning, og trætte kørte vi med taxi tilbage til vores telte. Malene var så træt, at hun satte sig 
ind på højre forsæde i taxien og blev siddende der, indtil taxichaufføren høfligt spurgte hende, 
om det var i orden, at han sad bag rattet. Det fik han til sidst lov til. 

Teltene blev pakket sammen for sidste gang, og folk spredtes langsomt for alle vinde. Nogle 
tog med tog til Edinburgh, andre med bus til Fort Williams og atter andre blev, hvor de var. 
Men efter sigende er alle nu kommet velbeholdne hjem til Danmark. 

Jakob Sandgrav 
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Materiale til bladet 
kan sendes på e-mail til adressen: bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man 
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i bådhallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 
Hvis billeder sendes med email, så sørg for, at de ikke fylder urimelig meget. 

Deadline for næste nummer: mandag d. 12. august 2002 

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet renes til 
kontingentkasserer Ole Hansen enten skri ftligt til klubben eller på e-mailadressen 
ko nt ingent@dsr-online.dk. 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde 

Maillister 

Til erstatning for den mailliste, der har været oprettet af Steen 
Knudsen, er oprettet nye mailJister på groupcare. 

Læs mere om maillisteme og hvordan du kommer på, så du kan 
få informationer om DSR's aktiviteter på klubbens 
hjenuneside: 

bl1p://www.dsr-online.dklmaillister/groupcare.btm 

Red. 

Oplag: l. 350 stk. 
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Langdistancekaproning 

DSR ligger stadig med i toppen af årets konkurrencer i langdistancekaproning, både på dame
og herresiden. Tredje runde af sæsonens fem runder blev afviklet i Vejle den 22. juni, 
hvorefter den samlede stilling er følgende: 

18 

Senior Damer: 

l) DSR 2 (Birgitte Sommer, Birgitte Røddil(. Kirsten R. Erichsen) 

2) DSR I (Berit Haahr. Hansen, Mette Vase, Helle Hansen, 
Birgitte østergaard) 

26 points 

23 points 

3) Mokkerne (DSR) (Susanne Mikkelsen, Birgitte Simonsen, Tine Jørgensen, 
Elisabeth, Helle Johanson) 21 points 

Senior Herrer : 

I) Kvik 
2) DSR I (Rasmus Fog-Petersen, Lars Henriksen, Claus Henningsen, 
Michael Quist) 
3) DSR 2 (Jan Monrad, Klaus Svendsen, Kristian Ernst) 

30 points 

27 points 
21 points 

I Vejle deltog endvidere et DSR-hold i klassen Aben Mix. Holdet, der bestod af Marie 
Otto, Henrik Andersen og Eva Rothenberg, opnåede en ottendeplads. 



Glimt fra sæsonen 

Scul/erinstruklion - del er slel ikke så let al ro med Io årer! 

Et hold glade styrmandsaspiranter (jOlOS: Lars Bundesen). 
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Kaproerne på vej 

Tekst og/oto: Melie Bacher 

Mens disse linjer læses, er det formentlig lykkedes for nogle af DSRs kaproere at kvalificere 
sig til verdensmesterskaberne i Sevilla. 
Andre har været flittige og ihærdige ved de hjemlige regattaer, hvor flere er vendt hjem med 
medaljer i bagagen. 

Det lykkedes for DSR at få to roere udtaget til U23- VM, der også kaldes for Nations Cup. 
Anna Helleberg er træner for begge to. 
Det er henholdsvis sidste års sølvvinder Martin Nielsen i letvægtssingle-sculler og Mads 
Bisgaard i tung singlesculler. Sidstnævnte, der meldte sig ind i DSR dette forår, kommer fra 
Hadsund RokJub, der har opfostret mange gode kaproere til den ypperste elite. 
Derudover har vi flere roere med i en bruttotrup, der går efter at blive udtaget til VM, der 
foregår d. 15.-22. September i Sevilla. 

Mads Rasmussen ror letvægts 2X med Rasmus Quist, Fredensborg, og har chance for at 
blande sig i medaljestriden. De nåede VM-finalen i fjor, og i dette års første World Cup
Regatta i Hazewinkel blev det til bronze. 

Mads Bisgaard vandt ved Forårsregallaen og blev ud/aget til Nations Cup, der afoikles, 
når delle nummer af bladet er sendt til tryk. Mere fra Nations Cup i næs/e nummer. 

Flagskibet, letvægtsfirer uden, har valgt at sadle om, når vi ser på materiellet. De har altid 
satset på, at Empacheren var bedst, men nødvendigvis ikke hurtigst. Efter VM-sølvmedaljen i 
fjor prøver man i år lykken i en ny og væsentlig smallere, men også hurtigere Ayling, der 
bliver produceret i England. Båden er mage til den, legendariske Steve Redgrave har vundet 
sine mange medaljer i. 
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DSRs repræsentanter er: Eskild Ebbesen, der har siddet på båden, siden succesens star! i 
midten af halvfemserne. Thomas Ebert kom på båden i 1997, og siden er det gået slag i slag 
med flere ædle VM-medaljer og en OL-bronze til følge. 
Omkring letvægtsotteren, der tog sølv i fjor, blander to DSR-roere sig i truppen. Jacob 
Amstrup-Møller kom på båden i år og sidder på strokepladsen, hvilket gav stor succes for 
nylig i Luzem, hvor dct blev til GULD. (Det vil vi gerne se mere af til VM!!!) 
Svend Petersen, der sad på båden i fjor og var med til at vinde sølv, har være on-and-off i år, 
grundet en skade. Det vides derfor ikke, om han bliver klar til VM. 
Båden trænes af DSRs OL-guldvinder, Thomas Poulsen, der tilsyneladende går i sin træners, 
Bent Jensens, fodspor. 

DSR har ikke mange kvindelige roere med i disse år indenfor letvægtsroningen. Vi skal helt 
tilbage til begyndelsen af 90erne, hvor Mette Bloch styrede situationen i single-sculler, men 
fra dansk ronings side satser man på OL-bådtypen letvægt s 2X og som reservebåd til denne, er 
en letv. 4X-, hvor vi har Kirsten Jepsen med. 
Selvom holdet tog bronze i Luzern, vides det endnu ikke, hvilken international standard, 
båden har, da der kun var tre nationer med i dobbelt-lirerens løb i Schweiz. 

I herrernes runge klasse kæmper to DSR-roere ihærdigt for at komme med til VM på en firer 
uden styrmand, der har lidt en noget omtumlet tilværelse i foråret med udskiftninger og 
skader. 

Gunnar Levering og Leo Horsted er med på holdet, der opnåede en placering som nummer 13 
i Luzern. De to ror sammen med to fra KR, og spændende skal det blive, om de kommer 
gennem nåleøjet og bliver udtaget til VM, hvilket afgøres efter den tredje - og sidste World 
Cup i MUnchen d. 4. august. 

På spindesiden i den runge klasse er det naboklubberne: DSR og KVIK, der har 
repræsentanter med. Christina Rindom er vores eneste repræsentant i denne gruppe, der bare 
består af fem roere. Hun ror med på dobbelt-fireren, der opnåede en 6. plads i Luzem. 

På den hjemlige front ser det straks bedre ud, når man ser på bredden afDSRs kaproere. Vi 
har mange roere med i Otter Grand Prix, som man kunne læse en fyldig reportage om i sidste 
nummer af bladet. 
Man må håbe, at enkelte af de unge roere, der deltager her, ønsker at komme videre i systemet 
og kan blande sig med eliten, da der er en store stagnation indenfor landsholdsroning. 
Fem kvindelige landsholdsroere er ikke mange, hvis to bliver skadet eller syge, og man satser 
på en dobbelt-lirer, som i år. 
Tendenserne i rung herreroning peger også i samme retning, hvor der bliver færre og færre 
elitekaproere. 

Derfor skal opfordringen ikke holdes tilbage: 
- Ønsker nogle af DSRs yngre medlemmer at komme videre i systemet, så er det nu, der skal 
sænes ind. Det er jer, der kan være med til at præge dansk eliteroning i de næste mange år! 

I fjor startede DSR et dameotterprojekt, hvor den primære mening med det hele var, at en eller 
to kunne blive så interesseret, at man ønskede at komme videre, og det lykkedes faktisk. 
Christina Aagaard-Jensen var en, man allerede fra projektets start i fjor holdt et vågent øje 
med. Hun har højde, drøjde og den stædighed, der skal til for at blive en god seulIerroer. 
Christina har valgt at prøve lykken og komme videre på et højere plan, end Oner Grand Prix. 
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Som træner har hun fået Anna Helleberg, der er en af de teknisk bedre roere, der nogensinde 
har været inden for letvægtsroning. 
Anna har haft gode læremestre. Sine ungdomsår tilbragte hun i Sorø Roklub, hvor træner Gert 
Busk fik hende op på fulde omdrejninger i single-sculleren, hvilket kulminerede med en 
GULD-medalje ved U23-VM i Hazewinkel. Siden kom Anna ind i varmen hos Mette Bloch, 
der dengang havde sin far, Ole, som træner. Far og datter udgjorde en uhyggelig stærk 
konstellation, hvor mentaltræning og teknisk kunnen hver gang gav lige det, der skulle til, for 
at komme helt til tops ved VM og score medaljer. 
Anna var med i et par år og tog ved lære. Da Mette pludselig stoppede sin karriere, tog en af 
Danmarks mest vindende roere over, hvor B loch' erne slap. Peter Andersen blev hendes 
læremester, og atter blev det til ædel medalje ved Nations Cup. 
Anna kom siden i Danmarks Rocenter, hvor det kulminerede med en VM-sølvmedalje 
sammen med DSRs Lene Andersson i letvægtsdobbelt-sculler. 
I dag er Anna træner i DSR, og ønsker man at komme videre inden for roning i sculler eller 
dobbelt-sculler, så er det hende, der klarer den side af sagen. 

Førnævnte Christina Aagaard-Jensen har valgt den hårde vej. Denne sæson er hun med for at 
lære. Selvom hun hver gang bliver kastet for løverne ved de forskellige regattaer, er der klare 
fremskridt at spore. Og fortsætter hun med denne kurs, så kan hun nå temmelig langt. 

Chris/ina Aagaard-Jensen s/ar/ede i e/ dameollerprojek/ i DSR i fjor, og er den enes/e derfra, 
der har valg/ a/ sa/se på a/ forbedre sig i single-sculler i år. Selvom hun bliver kas/e/ for 
løverne i hver/ enes/e løb, knokler hun for sagen og går efier a/ komme videre op ad 
rangs/igen. 

Kristina Andersen er et andet bud på en kommende landsholdsroer - men inden for letvægt. 
Hun kommer fra Sorø og meldte sig ind i DSR i fjor. Også hun kæmper bravt om at komme 
videre i systemet. Kristina er forholdsvis høj, hvilket ikke ligefrem er nogen ulempe inden for 
kvindernes letvægtsroning. Hun trænes af Jeppe KoUat-Jensen, der selv har samlet på ædle 
VM-medaljer i hobetal, da han sad på letvægtsotteren i begyndelsen af halvfemserne. 
Sammen med Jeppe har Kristina været på et fjorten dage langt trænmgsophold i Norge, hvor 
hun roede banerne tynde på Arungen. 
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l DSRs kaproningsudvalg har vi i de senere år holdt et vågent øje med, at nere og Oere 
elitekaproere stopper karrieren og at unge roere, der har været lige ved - og næsten, pludselig 
er stoppet med at dyrke kaproning. Da DSR altid har været storleverandør af roere til 
landsholdet. mens vi tillige hele tiden har forsøgt at leve op til klubbens holdning om: - At 
dyrke kaproning på fremragende vis og til hver en tid have roere på landsholdet, er det med 
undren, vi ser på, at dansk ronings trup af senior B-roere snævrer mere og mere ind. Derfor 
har vi valgt at søsætte et senior B-projekt. der forhåbentlig kan give input til landsholdet inden 
for få år. Vi har kunnet konstatere, at det ikke er Otter Grand Prix, der giver flere 
landsholdsroere, men at roerne skal hentes fra de højere læreanstalter og kastes direkte ud i 
den svære kunst at ro outrigger. 

Derfor har Adrian Tan, sammen med et lille udvalg, været foregangsmand med henblik på en 
profilering af DSRs kaproningsafdeling for at skaffe nye kunder til butikken. 
Det har foreløbig givet bonus i form af to unge nye roere, der med flid og ihærdighed kan 
komme langt. 
David Peick dukkede op en kølig forårsdag, hvor kaproningschef: Rune Gartner med det 
samme tog ham ud i en dobbelt-sculler på Bagsværd Sø. 
Selvom de oven i købet opnåede at indlede badesæsonen i den kolde sø, afskrækkede det slet 
ikke David. Han fortsatte skam, som om at intet var hændt - og i dag ror han single-sculler, 
som om at han aldrig har bestilt andet. Selvom det er blevet til Oere badeture - både i 
Bagsværd Sø - og under et finaleopgør i Københavns Havn i forbindelse med SAS 
Outriggerregattaen i juni. holder David stædigt ved. Ham kommer vi formentlig til at se og 
høre mere til i de næste mange år. 

Adrian Tan og Anders Møl/er knokler både Iii lands - og lil vands. Adrian med al skaffe nye 
unge roere lil DSRs kaproningsafdeling - og Anders med al styre malerielafdelingen 

Det gør vi nok også. når vi ser på spindesiden, hvor Karen Tovgaard Kristensen med ildhu har 
kastet sig over single-sculler. 
Hun blev for alvor sat på prøve en træningsaften på Bagsværd Sø, hvor hun pludselig hørte 
vandet klukke så underligt ved båden, indtil hun fandt ud af, at vandet faktisk klukkede inde i 
båden, der havde fået et hul underneden . 
Karen fik sat ny spurtrekord ind mod laud og det gav bonus, så hun ikke nåede at synke ned 
mod søens bund. 
Både David og Karen stillede op ved Sorø Regattaen i begynderløbene, og det er Jeppe Kollat. 
der tager sig af oplæringen af de to ihærdige nye roere. 
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Mellemklassen af kaproere i DSR er dem, der ikke kun stiller op i 80P, men også ror med ved 
nationale kaproninger. 
Henrik Asmussen og Hans Tapper Andersen er med i denne gruppe. De møder til start i 
veteranklassen, og Henrik Asmussen fik en not debut i single-sculler, hvor han vandt 
begynderklassen i Sorø. 
De to herrer er lykkelige for den fine gestus, klubben har givet dem, i og med at de har faet 
Anna Helleberg som træner. De mener helt klart, at hun har kunnet tilføre dem en fin teknik 
og styrke, som de ikke har haft i det forløbne år, hvor de både skulle træne mere og fik en helt 
anden form for disciplinær træning. 

Jørgen Theil kører stadig kontinuerligt derudaf i sin veteran-singlesculler, som han 
efterhånden har gjort det i mange år. Han er utrættelig og passer troligt sin daglige træning. 
Det har foreløbig givet bonus i form af en sejr ved Forårsregattaen på Bagsværd Sø og en 2. 
plads iSAS Outriggerregatta. 
Han nøjes ikke kun med at ro, men er også et utroligt godt aktiv, når det gælder den vigtige 
pasning af DSRs trænerbåde på Bagsværd Sø. 

Jørgen Theil har eflerhånden en årrække bag sig, som DSRs mest stabile veteran-single
scullerroer Udover at deltage i de nationale kaproninger. står han for motorbådenes ve og 
vel. - Og det er vel... 

Adrian Tan og Anders Møller, der blev Forbundsmestre i fjor i Jctvægts·dobbeltsculler, har 
haft en temmelig god sæson med mange sejre til følge. De stiller op ved samtlige danske 
regattaer og gør det flot ved at følge landsholdsroere m. flere til dørs. 
Begge har ligeledes gjort et stort og uvurderligt stykke arbejde i kaproningsafdelingen. Adrian 
er igangsætteren, når det angår nye roere, og Anders er DSRs dygtige materiel forvalter, der 
med stor akkuratesse har formået at få sat orden og skik på både og årer, hvi Iket er et større 
puslespil, der skal gå op. 

I fordums tid var DSRs kaproningafdeling nærmest en tag-selv-butik, hvad angår reservedele, 
årer og både, hvor der ikke ligefrem var styr på tingene. Det har taget tid at fa sat skik på disse 
ting - og det tager stadig megen tid, fordi alle kaproerne pludselig skal vænne sig til, at tingene 
ikke mere er en selvfølge, at man henvender sig til Anders Møller, før man tager reservedele, 
eller ændrer radikalt på årer og rigge. Udover sin egen roning og strukturen på 
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kaproningsmateriellet har Anders Møller sammen med et andet DSR-medlem, Heidi 
Lindegaard, bidraget med en ny roer til kaproningsafdelingen, idet lille Andreas kom til 
verden d. 28. juni. Det passede i øvrigt den stolte fader udmærket, for hvis fødslen fandt sted 
en uge senere, kunne han jo ikke deltage i Sorø Regattaen ... 

Rune Gartner har haft en travl sæson som kaproningschef med mange møder for at varetage 
DSRs kaproeres tarv bedst mulig. Men det er også blevet tid til lidI dobbelt-scullerroning med 
Jack Ekman. Skader har de to herrer heller ikke kunnet undgå, men begge meldes helt klar til 
eftersommerens regattaer. 
Peter Elsner, Jacob Sander Hansen, Anne Martine Kappelog Marianne Agergaard er ligeledes 
på banerne herhjemme og gør det hæderligt i hver deres dobbelt-sculler. 
Vi har også veteran roere, der træner flittigt og både stiller op i 8GP såvel som iMastersløb 
herhjemme. 
Per Jess, Lars Haut, Johan Frydendahl og Bjarne Spanggaard er blandt andet med ved 
Bagsværd Regattaen, der er overstået, når dette blad kommer ud til læserne. 

Morten Tibian har atter valgt at træne et dameotter-projekt, men i motionsklassen. Pigerne 
hygger sig meget ved det og har, som man kunnet læse i sidste nummer af bladet, valgt kun at 
satse pH denne form for kaproning i år, mens man tillige går efter at stille op ved DM i otter. 
Det er foreløbig blevet til flere sejre i den første afdeling af 8GP-turneringen. 
Fra kaproningsudvalgets side håber man på, at projektet kan anspore en enkelt - eller to til at 
dyrke kaproning på et højere plan og komme videre. 
Foreløbig er følgende med i projektet: Christine Windfeld Rasmussen, Elsebeth Thing, Cecilie 
Askov-Christensen, Anja Hardtman, Birgit Hardtman, Helle LUlhrnan, Linnea Hardi Hansen, 
Line Bertelsen med styrpige Ayoe Buus ... 
Det er alle unge roere, der kan føre det vidt, hvis de altså selv ønsker at satse på at nå til 
tops ... 

Vil man se DSRs kaproere i aktion resten af sæsonen, kan det gøres ved følgende regattaer: 

24.-25. august: 

15.-22. september: 

05. oktober: 

12. oktober: 

2. Afdeling af 8GP på Maribo Sø 

VM i Sevilla 

DM på Bagsværd Sø 

Finale i 8GP og Efterårskaproning, Bagsværd Sø 
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Beretning fra en langtur på Flensborg Fjord 

Hvert år går en af de faste langture med DSR til Flensborg - og i år var ingen undtagelse. 
Arrangøreren i år var, som så mange gange før, Lars Bundesen; som efter et e.llers meget 
informativ1 møde om turen, sluttede af med flg. gode råd: "Det er lettere at tage varmt tøj af 
end at tage noget på, man ikke har med!". Så havde vi ligesom det på plads for os, som ikke 
havde været på langtur før. 

Efter en noget hæsblæsende start fra Hovedbanegården, hvor det ikke stod helt klart, hvem der 
var med og ikke med i toget (pga. kaos i S-togstrafikken .... hun nåede det!), kunne vi 
efterfølgende sætte os godt tilrette i DSBs sæder, og lade os vugge afsted mod Flensborg. 

Wo haben sie die danische Roklub? 

Efter et kort visit i den tyske Flensborg Roklub (hvem kunne vide, der var to?), hvor vi rigtig 
fik brugt vores tyske gloser, fandt vi andre også frem til "den rigtige" roklub; og efter 
sovepladser; bagage m.m. var fordelt, faldt roen endnu engang over den lille gruppe fra DSR. 
Nu opstod dog behovet for "læskende drikke", og da bilholdene endnu ikke var nået frem med 
forsyninger, så vi alle med store øjne på Signes medbragte rosso - og som et ægte DSR 
medlem delte hun rundhåndet ud tilos alle! 

Næste morgen fik vi besøg af en sæl, som lå ude for enden af den tilhørende ponton. Den lå 
der ganske uforstyrret og slikkede morgensol, og havde nok ikke i sin vildeste sæl-fantasi 
regnet med, at den i dag skulle være fotomodel for Lars' zoomende linse. 
Efter morgenmaden satte vi bådhold, som bestod af en firer, to toere, en treer med 
dobbeltårer, og en kajak. 

Turen går til Gråsten 

Målet for dagen var Gråsten Roklub, ca. IO km. Vejret bød på solskin, og undervejs var der 
(vidst nok) masser af forsyninger i form afturslik m.m. 
Undervejs blev der også tid til et frokoststop på stranden, og da vi mætte og veltilfredse ikke 
kunne trække hviletiden længere, fortsatte vi roningen mod vores endelige mål. Lige inden vi 
var fremme ved klubben, begyndte det at blæse godt op, og det blev desværre kendetegnende 
for resten af turen. 
Velankommet til Gråsten Roklub kunne vi, efter at næs/en alle havde faet et varmt bad, begive 
os afsted til den lokale kro, hvor vi havde bestilt bord. Senere på aftenen stod den på hy gge i 
roklubben, og da det nærmede sig sengetid, fik Annita ogjeg kapret de to gode pladser på 
sofaen - men vi passer jo også lige i størrelsen! 
Måskejeg skulle have valgt min sengekammerat med større omhu (ha-ha), for ak og ve, næste 
morgen (meget tidligt) vågnede jeg ved Annitas højlydte skrig, da et "stort dyr" havde fundet 
vej forbi hendes sovepose - det store dyr blev senere identificeret!! 

Mary eller ej! 

Næste dag var det skønt for en syvsover som mig, at andre mere morgenfriske havde anrettet 
alletiders morgenbord, hvor intet manglede. På ægte langtursmaner blev det meg~t blæsende 
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vejr contra roningen diskuteret heftigt, og vi besluttede, at vejrsituationen muligvis ville ændre 
sig efter en gåtur op til Gråsten Slot og omegn. 
Om det var udsigten til den store dusør for et glimt af den (på det tidspunkt) eftersøgte 
australske Mary eller snakken der gik ... ?? Helt uanfægtet vandrede Karin og jeg ihvert 
tilfælde i rask trav mod slottet uden at bemærke, at resten af gruppen faktisk slet ikke var med, 
men for længst var drejet fra - vi fik dog alle set slottet!! 
Efter frokost kUlUle vi desværre konstatere, at vejret ikke var blevet bedre vind-mæssigt, 
tværtimod, og selv de mest håbefulde konkluderede, at det betød endnu en dag i Gråsten 
Roklub. 

Under turen blev det til et powernap for den hårdtprøvede turarrangør 

(Foto: Marianne Bentzen). 

Hvad skal vi lave, spør' vi hinanden ... ? 

Mens nogen slikkede sol, gik andre tur - og så var der Lars, der som en ægte turarrangør 
straks gik op på stationen, og undersøgte mulighederne for en aften til Sønderborg, som blev 
hele dagens højdepunkt! 
At vi en hel dag ikke havde lavet noget aktivt af betydning, var trods alt mere end hvad Jokum 
kunne klare, så den opstillede motionscykel i roklubben fik lige testet sine pedaler med Jokum 
ved styret. 
Forrige dags kommandoer på vandet blev også vendt, og de viste sig at være afmeget 
varierende karakter, som eksempelvis Lenes "Stop lige lidt" eller "Ro, hvis I har lyst", måske 
skulle vi indføre disse i rækken af kommandoer! 
Efter det store badeshow, stod det på drinks og hygge inden turen gik til Sønderborg,ja, det at 
være på langtur med DSR er vidst den rene luksus. 
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De ventede, og ventede og ventede __ _ 
Efter individuelle valg mht. shopping, byrundtur m.m. i Sønderborg, lagde de fleste af os 
vejen forbi det omrejsende tivoli, inden turen gik til aftenens spisested. Restauranten havde 
forsikret os om, at det slet ikke var noget problem, at vi kom så mange mennekser, men ak 
sikke en skuffelse! Efter venten i adskillige timer med en salatbar, som eneste kompensation, 
så var den glade og energiske flok DSR'ere blevet reduceret til en meget sulten og utilfreds 
flok. 
Da vi efter maden nu var bagud i tid til toget hjem, (løj vi ud af restauranten, og småløb ned til 
stationen, hvilket resulterede i, at et par dyre solbriller blev glemt på restauranten. Selvom 
energidepoterne var i højsædet og der blev løbet godt til, ja så var lykken ikke med os denne 
gang, hvad angik "at nå toget", så det kostede lige solbrille-ejeren en taxi hjem til Gråsten 
Roklub! 
Hjemme i klubhuset stod det igen på drinks og Irish Coffee, og da det at være turarrangørkan 
være temmelig hårdt, så tog Lars sig lige et lille powernap, inden han fortsatte med Jrish 
Coffee. 

Forstil dig en verden med roligt vand og masser af sol 

Næste dag var ingen undtagelse, hvad angik morgenbrød og basser, og så handlede det ellers 
om at komme tilbage til Flensborg Roklub. Efter at alle både var gjort klar, og roklubben 
ryddet op, var det bare afsted ud på vandet. 
Blæsten havde heldigvis løjet af og efter en hel dags hvil var alle i topform. Solen stod højt på 
himlen, og de mange gamle sejlskibe til dagens romregatta begyndte at dukke frem. Vi holdt 
et enkelt hvil og lagde til ved åben kyst, inden vi igen var tilbage ved Flensborg Roklub. 
Efter rengøring af samtlige både, var det blevet tid tilos selv, og derefter vandrede vi i samlet 
flok afsted til romregatta i Flensborg by_ 

Bratwiirst eller siddende taffel 

Efter beundring af en masse flotte sejlskibe, som var kommet fra nær og fjern, kom turen 
endnu engang til det spiselige. Under stor trussel fra de meget store, sorte skyer endte det med, 
at vi blev delt i hver sine retninger. Nogle tog en slående bratwtirst med øl i et af de mange 
telte, mens andre brugte kniv og gaffel, mens de kæmpede med de meget store regndråber 
(læs:regnmasser), som sivede gennem teltdugens loft. Uanset hvad, synes jeg, det var endnu 
en hyggelig aften i selskab med mange søde DSR-medlemmer. 

Farvel, vi ses måske igen! 

Næste dag var pakke- og oprydningsdag, for nu gik turen hjem til Danmark. 
Efter morgenritualet, hvor der næs/en var æg til alle; og sælen igen var på sin plads ude på 
pontonen; valgte vi, som skulle med toget, at gå en tur ti.! Padborg. Det var meget hyggeligt 
lige at se byen - og så blev der jo også lige mulighed for lidt grænsehandel! 

Vejret var på hele turen ikke rigtig med os, og det blev så at sige ikke til meget roning på 
denne min første langtur, men derimod blev det til masser af hygge; alternative landture; og 
ikke mindst mødet med mange søde mennesker fra DSR. 
Det kan kun varmt anbefales at tage på langtur (også de korte!). 
Tak, for en alletiders tUT. 

Af Marianne Ben/zen (red.) 
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Top 20, medio juli 2002 

Placering Medl.nr. Navn Antal km 

5024 Michael H. Qvist 992 km 

2 4504 Thomas Ungstrup Olsen 989 km 

3 4800 Rasmus Fog-Petersen 957 km 

4 5342 Jan Monrad Dideriksen 945 km 

5 3798 Klaus Robert Svendsen 935 km 

6 4850 Henrik Andersen 915 km 

7 4365 Michael Finch Qvist 913 km 

8 4689 Eva Rothenberg 894 km 

9 4565 Morten Jensen 861 km 

10 5291 Marie Otto 840 km 

11 4632 Helle Hansen 839 km 

12 3789 Birgitte ø. Hansen 833 km 

13 3841 K laus Henningsen 798 km 

14 5083 Christian Larsen 796 km 

15 4732 Mette Vase 783 km 

16 2038 Signe Husted 775 km 

17 5 J II Helene Serup Frische 758 km 

18 4582 Birgitte Røddik 754 km 

19 4806 Thomas ø Christensen 742 km 

20 4435 Trine Kombeck 727 km 
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Orienteringsløb 2002 

Dato Sted Arrangør Bemærkninger 
3117-3/8 Læsø Viborg/DHK Læsø 3-dages 
!---. 
7/8 Fælledparken CCC Copenbagen City Cup 
14/8 østre Anlæg CCC Copenbagen City Cup 
18/8 AldershvilelBøndemes Hegn OKSG 2 mJk-stafet 
23/8 F akse I.adeplads Herlu rsholm Byløb 
25/8 Feddet Herlufsholm Kortdistance 
3 \/8 Anneberg Herlufsholm DM kor! 

Yderlige oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.or!.\ under 'Terminsliste'. Se også 
under 'Østkredsen karmsel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet. 

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre 
løbstilbud : 
http://homeO.ineuele.dk/rclausenldsr/osek.htm eller via www.dsr-online.dk 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem J O og J 2. 
Distancer: 3 km, 5 km og 8 km. 

Øvrige løb: Johan Frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum 
Tlf. 38 176252 (arb.) 45 85 8605 (pril/.) 

( tilmelding 14 dage før) 

JO 



Danske Studenters Roklub, Strsndvænget 55, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 392963 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 1 l 

Formand: 
Paul Brilniche-Olsen 
HøjrupsAlle 27 
2900 Hellerup 
V 39404842 
e-mail: fonnand@dsr-online.dk 

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

Langtursroebef: 
Lene Cllristensen 
Præstøgade 18, 2.th. 
2100 København ø 
V 354205 15 
t}-mail : langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
V 39298499 
t}-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

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

Formand: Kasserer: 

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

lostruktioosrocbcf: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
V38109562 
e-mail: instruklion@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Christian Hjorth Lorentzen 
Wilkensvej 18, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
V 38 IO 2550 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Køgemester: 
Benedicte Brohm 
e-mail: koegemester@dsr-online.dk 

KootiDgeotkasserer: 

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

Orieoteringssektionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen N is C. J. Scllrnidt Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 51. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 
V 45 88 58 86 V 38284871 V 45858605 

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

Motionsroehef: 
Peter R. B. Hatl6 
Lysefjordsgade 7, suh. 
2300 København S 
V 325951 00 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

Motioo+: 
Lars B. Kristensen 
Steen Billes Gade 7,5. tv . 
2100 København ø 
V 354284 56 
e-mail : mplus@dsr
online.dk 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
V36771009 
e-mail: materiel@ 
dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
V 396803 19 
e-mail: hiJJlalssi.dk 
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Frokoststop på stranden i skønne omgivelser undervejs på langturen på Flensborg 
Fjord i Kristi Himmeifartsferien. Læs om turen i bladet. (F%: Marianne Ben/zen). 

32 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 8 * SEPTEMBER 2002 * 71. ÅRG. 

Undervejs fra Halden til Hvaler-øerne på den første af sommerens to langture i Norge. 
På billedet ses Jørgen og Margrethe ved Svinesundbroen over IddeJjorden, der danner 
grænsen mellem Norge og Sverige. Læs beretningen om turen i uge 28 i bladet. 
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INDMELDELSE: sker ved at udtylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfTist pålægges et 
gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykker, men 
gebyret vil blive opkrævet det fulgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (ink!. e-mail til kontingentkassereren: 
0Iehan25@get2net.dk). Udmeldelse skal ske med rrilndst 3 dages varsel lil en kvartalsmåned (I Il, 1/4, 
1/7 og lilO). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 
måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter 
benyttes. Eksklusion vil furst finde sted ved en restance svarende til Y2 - I års kontingent, og restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

Forside: foto Lars Bundesen (Jørgen Greve og Margrethe Halvorsen) 
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Aktivitetskalender 2002 
Dato Begivenbed 

2. september Svanemøllematch 

8. september Tur til Slusen 

20. september Måneskinstur 

22. september Arbejdsweekend 

28. september Høstfest 

27. oktober Standerstry gn ing 

22. november Generalforsamling 

7. december Julefrokost 

Nyt fra bestyrelsen 

'J> Christian Lorentzen har trukket sig som kajakrochef. Søren Møller Christensen er 
konstitueret som ny kajakrochef frem til generalforsamlingen. 

Vedligeholdelsesdag 

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

Venlig hilsen bestyrelsen 

søndag d. 22. september kJ. 10-16 

Klubben giver kaffe og kage til de fremmødte. 

Grib fat i dine rokammerater, mød op og fa en hyggelig dag 
med maling og pensel, så vi kan fa givet klubhuset en 
tiltrængt opfriskning. Der er også brug for din indsats. 

Se i øvrigt også bestyrelsens artikel om "det søde foreningsliv" vedrørende oprydning m. v. i 
klubbenandetsteds i bladet. (Red). 



Slusetur 

Søndag d. 9. september kJ. 10.00 

Tag med gennem Sydhavnen og sluserne til den sydøstlige del af vores daglige rofarvand - et 
område, som ikke mange medlemmer i klubben har set fra vandsiden før! 

Vi mødes til sensommerens slusetur i DSR søndag d. 9. september kl. 10.00 og sætter 
bådhold. Kursen sættes mod Københavns havn, videre gennem Sydhavnen og slusernt:. Vi gøi 
herefter længere frokoststop - husk en god solid madpakke, som du velfortjent kan nyde her! 

Forventet hjemkomst i DSR efter kJ. 18.00. Rodistancen er ca. 35 km, så turen er ikke for 
kaninerne under instruktion. 

Skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen, hvis du har lyst til at deltage, og køb en billet i 
baren til kr. 25,- som dækker kaffe, kage og godteposer undervejs på turen. 

Medbring selv madpakke, rigeligt med drikkevarer samt lunt tøj. 

Med venlig hilsen 
Motionsudvalget 

Høstfest! 

Motion+ inviterer til 

Høstfest lørdag d. 30. september 

-Tequila-/rombar 

Se nærmere detaUer 
om arrangementet i 
klubben 



Vi søger nye kræfter i redaktionsgruppen 

For tiden er vi en lille gruppe på fire medlemmer i redaktionsgruppen, som skriver, redigerer 
og opsætter medlemsbladet, der udkommer til ca. 1000 DSR-medJemmer (og en stor del af 
landets roklubber) 12 måneder om året. 
Da redaktionsgruppen er ved at ændre struktur, søger vi imidlertid to nye redaktions
medlemmer. 

Lars Bundesen, som har været redaktør på bladet gennem en årrække, har ønsket at stoppe, og 
Marianne Bentzen, skrivende redaktionsmedlem, overtager posten som redaktør. Samtidig har 
Majbritt Jensen valgt at træde ud af redaktionen af tidsmæssige årsager. 

Det betyder, at du som nyt medlem af redaktionen far mulighed for at være med til at fonne 
bladets kommende struktur; du deltager i bladets røde tråd; og dine ideer og input vil være 
meget velkomne. 

Vi forestiller os følgende to profiler: 

"Journalisten" med den gode historie for øje 
• Du er god til at fonnulere dig skriftligt. 
• Du har svært ved at lade en god historie gå forbi dig. 
• Du kan arbejde meget selvstændigt og 
• Du har tid og lyst til at lægge kræfter i frivilligt 

klubarbejde. 

"Grafikeren" med flair for design 
• Du synes at det er sjovt at lege med design og layout. 
• Du kan bidrage til at udvikle bladets design. 
.. Du er muligvis fortrolig med et eller flere grafiske 

programmer. 
• Du er rutineret i at arbejde i Word. 
• Du har tid og lyst til at lægge kræfter i frivilligt 

klubarbejde. 

Hvis du mener, du matcher en af ovenstående profiler 
eller på anden måde kan bidrage til det redaktionelle 
arbejde, så hører vi gerne fra dig enten via mailen: 
bladet@dsr-online.dk eller ved at, at du kontakter 
Marianne på tlf. 32 84 0464. 

Med venlig hilsen Redaklionsgruppen 
Lars, Henrik og Marianne 



I 

Orienteringsløb efteråret 2002 

Nu, hvor rosæsonen nærmer sig afslutningen, begynder orienteringssæsonen. Vi lægger hårdt 
ud med to løb i slutningen af september. Årets første Gåsehusløb er fastlagt til den 22. 
september, og allerede ugen efter den 28. september ligger efterårets divisionsmatch i 
Val borup. Her regner vi med at kunne følge forårets gode indsats op, særlig1 pigerne scorede 
mange gode løbspoint. Desværre var de gode løbspoint så dårlig1 fordelt, at vi mod sædvane 
ikke scorede matchpoint, og vi inden efterårets match indtager sidstepladsen i 6. division. Hvis 
vi kan samle ligeså mange, og gerne flere, løbere til efterårets match, kan vi næsten kun få 
succes. 

Nogle enkelte af sektionens medlemmer tyvstartede sæsonen i Capenhagen City Cup i 
Fælledparken og i østre Anlæg. Her kunne man prøve kræfter med de absolut bedste o-løbere 
i Danmark og nogle interessante kandisser som Lars 130m og Mads Mikkelsen - hvor var J 
piger?? Parkorientering er en nyere disciplin, hvor der er fart over feltet. Der er mange poster 
på en meget kort distance, hvilket gør selve orienteringen meget hektisk, og selve løbet bliver 
nærmest til intervalløb. For undertegnede betød det en post i minuttet, hvilket er noget mere 
end i klassisk o-løb. 

Efterårets Gåsehusløb er fastlagt og kan ses nedenfor. Klubmesterskabet finder sandsynligvis 
sted i TisviJde Hegn i oktober - hold øje med opslagstavlen. Vi håber at se mange nye ansigter 
igen i år både til Gåsehusløbene og til klubmesterskabet' 

DSR' S Orienteringssektion efterår 2002 

Dato Løb 

22. september Gåsehusløb 

28. september Divisionsmatch, Valborup 

13. oktober Gåsehusløb 

3. november Gåsehusløb 
I 

24. november Gåsehusløb 

~december Julekispus, GAsehuset 

6 



Der er som sædvanlig valgfri start mellem kJ. IO og 12 fra GAsehuset i Ravnsholt Skov ved 
Allerød, og distancerne er igen i år 3 km, 5 km og 8 km. Alle er velkomne, medlemmer af 
DSR, såvel som deres venner og bekendte. 

Yderlige oplysninger kan hentes på under 'Termins liste' .Se også 
under 'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet. 

Se også sektionens hjemmeside for at finde flere oplysninger om disse løb eller andre 
løbstilbud: 
http://homeO.ineuele.dk/rclausenJdsr/osek.hlm e Iler via www.dsr-online.dk 

Tilmelding til orienteringsløb: 

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

Øvrige løb: Johan Frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum 
Tlf. 38 1762 52 (arb.) 45 &5 8605 (priv.) 

( tilmelding 14 dage før) 

Sensommerhilsen fra redaktionen 

Ferien er forbi. Sommeren går på hæld; i september begynder 
efteråret ifølge kalenderen, og sæsonen varer kun et par 
måneder endnu. Dog kan vi håbe på, at det formidable vejr, der 
har præget de første 2/3 af august, også vil fortsætte ind i 
september, så vi kan få en dejlig indian summer til roningen. 

Da vinteraktiviteterne også så småt begynder i september, kan 
du også i dette blad finde programmet for vinterens gymnastik 
og dans. 

Redaktionen håber på fortsat at modtage indlæg om sommerens ture og andre begivenheder. 
Ikke mindst vil vi gerne have nogle beretninger om, hvordan det er at være kanin i DSR 

Som det kan ses andetsteds i bladet, søger redaktionen nye medarbejderkræfier. Hvis det 
kunne være noget for dig, så tøv ikke, men kontakt redaktionen og hør nærmere. 

Red. 



Gyn1nastikprogrammet for 2002/2003 

Oversigten for gymnastikken kan ses i midten af bladet, men nedenfor kan ses en oversigt 
over holdenes starttidspunkter. 

Holdene starter løbende i løbet af september - følg med på hjemmesiden eller på 
opslagstavlen i klubben. 

De første hold starter løbende: 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Søndag 

Mandag 

d. IO. september kJ. 17 

d. Il. september kJ. 17 

d. 12. september kl. 17 

d. 24. september kl. 16.30 

d. 23. september kJ. 17 

Børnegymnastikken dog først efter efterårsferien. 

Der er kommet nye undervisere på 2 af holdene: På torsdagsholdet er det Marie Kousgaard og 
På søndagsholdet er det Pernille Mogensen. 

Nærmere beskrivelse om deres gymnastik i næste nummer. 

Hi/sen bestyrelsen 
Dorthe Bartels 

Svømning 

Københavnskredsens svømning i Hillerødgades 
svømmehal begynder igen søndag d. 6. oktober og 
fortsætter alle søndage (ekskJ. jule- og påskeferie) til 
og med den 30. marts 2003. 
Roklubberne har hele hallen fra kl. 16-19. 
(Det kan dog ske i enkelte tilfælde, at tidspunktet 
forskydes pga. stævner, eller at svømningen helt må 
aflyses). 



Tango i DSR 

Kom og dans tango. Igen i år bliver der mulighed for at danse til forførende tangorytmer i 
DSR. Tangoen stammer fra 1900-tallets Buenos Aires, Argentina, og blev indført første gang 
til Europa omkring 1910. Interessen for tangoen er større end nogensinde. 

Tid 

Der bliver to hold: 

Mandag kl. 20: 15: BegyndereIlet øvede (start: primo oktober 2002) 
Dette hold henvender sig til nye og let øvede tangodansere. 

Onsdag kl. 20:15: Let øvede/øvede (start: primo oktober 2002) 
Dette hold henvender sig til dansere, der har danset mindst en fuld sæson og som har været i 
byen at danse tango. Det forudsættes, at man er fortrolig med grundtrinene og grund figurerne 
og lidt mere. 

Pris 
Roklubben lægger. lokaler til. Selve undervisningen skal man selv betale. Prisen for at deltage 
afhænger af tilslutningen, men vil typisk ligge mellem 200 og 275 kr. pr. person pr. kvartal. 
Sammenlignet med ude i byen er det meget billigt. 

Tilmelding . 
Vi danser som udgangspunkt med fast panner. Det, at du ikke lige har en dansepartner, skal 
ikke afholde dig for at tilmelde dig. Der vil blive hængt en tilmeldingsliste op på 
opslagstavlen, hvor det også vil fremgår nøjagtig dato for opstart af holdene. Så hold i den 
kommende tid øje med opslagstavlen 

Mange tango-hilsener 
Motionsudvalget 
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N oget om brug af både . .. 

Som bekendt er der på mandage og onsdage kanininstruktion og på tirsdage og torsdage 
motionsroning fra kl. 17.15. Disse aktiviteter er vigtige faktorer i klublivet og er ofte særdeles 
velbesøgte og det kræver derfor tit stor fleksibilitet fra roermaniners, stynnænds og fra 
rovagtens side at få alle på vandet. En af de ting, der gør opgaven svær, er at klubben råder 
over et begrænset antal både. 

For at sikre en velfungerende instruktion og gode muligheder for motionsroning for alle 
interesserede, er det nødvendigt, at instruktionsrovagten og motionsrovagten kan råde over det 
størst mulige antal både. Derfor har DSR's bestyrelse på sit møde den 13. august 2002 
besluttet, at alle både undtagen både afgivet til langture, på mandage, tirsdage, onsdage og 
torsdage skal være inde og til rådighed for rovagten senest kl. 17.00. Denne regel gælder for 
mandage og onsdage i perioden fra sæsonstart til I. september og for tirsdage og torsdage i 
perioden 20. maj til l. september. 

Hvis man er et fast hold, der ønsker at ro sammen må man sikre sig at man kan være inde igen 
senest kl. 17.00. Alternativt kan man tirsdage, torsdage og søndage møde op til den 
almindelige motionsroning, hvor der så vidt muligt vil blive taget hensyn til evt. ønsker om at 
ro sammen. 

Bestyrelsen 

Vintervedligehold 2002-2003 

Denne vinters vedligehold bliver som sidste år fordelt med forskellige kernegruppe på de 
enkelte både. [ modsætning til sidste år fortsætter en del faste kernegrupper,..som ligeledes har 
fulgt deres både igennem hele sæsonen og løbende har lavet små vedligeholdsopgaver. 
Derudover har der generelt været mange, der på eget initiativ har sørget for at fa udbedret en 
skade, de har forvoldt eller opdaget. Derfor er der gennem sæsonen ikke gået langt tid, fra en 
skade blev voldt eller opdaget, til båden kom på vandet igen. 

Denne vinters store projekt blive Onnen, som endelig kan få den kærlige hånd, der længe har 
været tiltrængt. En fast gruppe af otterroere (under ledelse afbådfonnand Lise Bock) vil til 
september starte på denne store opgave. 

På værftet vil Kim starte på nybygningen med det mål, at det denne gang skal lykkes at få 
båden klar til standerhejsning. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal Kim i en periode fra 
oktober til marts kun koncentrere sig om nybygningen. Før og efter denne periode samt 14 
dage i januar er det planen, at Kim kan lave vedligehold på de øvrige både. 

Der mangler dog stadig en del kernegrupper til nogle af bådene, så hvis l er et hold, som har 
lyst til at ved ligeholde en båd i løbet af vinteren, så send en mai I til 

Materieludvalget 

IO 



Det søde foreningsliv 

- eller hvordan man rydder op efter sig 

I DSR's navn indgår ordet klub og klubben falder ind under, hvad der officielt hedder sports
og idrætsforeninger. DSR er således ikke et servicetilbud som et fitness-center eller en 
restaurant, hvor man køber en ydelse og forventer at kunne få den leveret uden at gøre noget 
for det ud over at løbe på løbebåndet eller stoppe maden i munden. 

DSR's mange aktiviteter har baggrund i en stor frivillig indsats fra mange medlemmer, men i 
det daglige er der desværre en tendens til, at en del medlemmer ser DSR som en ren 
serviceydelse. Det giver sig fx udslag i, at man ikke rydder op efter sig, at man ikke føler 
ansvar for at få udbedret skader, som man selv har lavet på bådene, ja, måske ikke engang 
skadesanmelder båden, eller at man ikke lukker portene, når man er sidste bådhoJd, der 
kommer hjem. Denne manglende ansvarlighed går ud over de andre medlemmer, som skal gå i 
rodet eller som ror ud i en skadet båd. 

Husets vedligeholdelse er også en del af medlemsopgaveme. Vi får håndværkere til at lave de 
mere komplicerede ting, men klubbens økonomi er ikke til, at lade håndværkere stå for den 
løbende vedligeholdelse. Derfor arrangeres de såkaldte 
Vedligeholde1sesdage, søndage, hvor man kan møde op og give et 
nap med. Det er faktisk ret hyggeligt, og så kan man øve sig i at male 
og spartle, så man er ekstra god, når man skal gøre sin egen lejlighed 
i stand. Desværre er fremmødet på Vedligeholdelsesdagene ikke altid 
imponerende. MØD OP, GIV EN HÅND MED (se annoncen 
andetsteds i bladet). Og husk at rydde op efter dig i det daglige. Det 
er naturligvis også tilladt at rydde op, når man ser noget som, ikke er 
på plads, tømme en skraldespand, når den er fyldt osv. Så er det også 
nemmere at komme til på Vedligeholdelsesdagene. 

Bestyrelsen 

II 



Roskilde Fjord og fordrukne munke 

En dejlig veltilrettelagt heldagstur på Roskilde Fjord med "store" kulturelle 
højdepunkter som bl.a. Danmarks eneste ring-ø, men det vil vi vende tilbage 
ti I. 

Vi var 16 mere eller mindre morgenfriske DSR roere, der mødtes lørdag den IO. august kJ. 
10.00 i Roskilde Roklub. For nogen var det et meget stort hit, at vi startede med sort kaffe. 
Ellen og August var vores arrangører, og de havde sørget for rundstykker og kaffe, så alle lige 
kunne sidde og vågne, mens der blev sat rohold. Da solen stod højt på himlen, blev solcremen 
tlinigt brugt i alle factor-afskygninger. 

Solarium og hejseværk 
Roskilde Roklub, konstaterede vi lidt misundeligt, var utrolig ren og velholdt med et not stort 
motionsrum - og solarium! Et unikt hejseværk til at få bådene ned fra hylde tre uden at lå 
ryggen ødelagt. Nok, et kig værd for bestyrelsen, hvis vi en dag skulle ha' nogle penge j 
overskud. 

Take me home 
Bådene kom i vandet og forvirringen startede, for hvor var de røde og grønne mærker, som 
derhjemme fortæller, hvad der er bagbord og styrbord. Det fik Ellen til at råbe meget højt. 
Sponsoren "HOME" blev redningen, for den der sad styrmand i vores båd, for deres røde logo 
sad på bagbordsåren. 

Frokos/hygge i de/ grønne på Eskildsø. (Roskildej%s: Peter Ha/lø). 
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Fordrukne munke på Eskildsø 
Så, var vi afsted. 4 gode både havde vi lånt, der bragte os rundt i et dejligt rofarvand, med flot 
dansk natur. Efter et par timers roning, kom vi til var vores mål, Eskildsø, hvor vi indtog vores 
frokost. Øen ligger ca. midt i Fjorden, og er omringet af et stort naturskønt ynglereservat for 
fugle. På øen ligger to huse plus en gammel klosterruin fra 1100- tallet. Vi var rigtig kommet 
på landet - skønt! August indviede os i øens historie og fortalte om de fordrukne og meget 
letlevende munke, der havde beboet øen. 

En ø med en sø i midten 
Efter frokost, hjemmebagt kage og en lille tur på øen, gik vores rotur videre til næste 
kulturelle højdepunkt. En fik nemlig fortalt, at Darunarks eneste ring-ø, var at finde i Roskilde 
Fjord. Noget med en ø og en sø i midten. Efter en times roning nåede vi frem til ..... en 
forvokset græstot sådan ca. 50 x 50 m og søen, ja, den kunne vi naturligvis ikke se fra en 
robåd! Nå, pyt vi roede rundt om den, og kan dermed sige, at vi har set den. Efter endnu ca. en 
times roning og domkirkens tvillingetårne ret forude, var vi vel tilbage i Roskilde Roklub. 
Solen svigtede os lidt, så al den megen solcreme-indsmøring havde vi ikke behøvet. 

Tak til August og Ellen på alles vegne 

AnnilIa og Charlolle 

Med Roskilde Domkirkes tvillingetårne forude. 
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Gymnast j 
Efterår/vin 

Tider Mandag Tirsdag I Onsdag 
i 

7-8 Morgengym. 
Asbjørn 

15-16 

16 -17 

17 -18.30 Gymnastik Step / Styrke Gymnastik 
? Jeanet Lars 

18.30 -20.00 Gymnastik Step/styrke Gymnastik 
? Jeanet Lars 

20.1S Tango Tango 
Beg/let øv Let øv/øv. 

, 



kprogram 
~r 2002/2003 

Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Morgengym. 
Asbjørn 

Familie-
gymnastik 

Old Boys 
Elisabeth 16.30-18.00 

Gymnastik Gymnastik 
Marie Pernille 

Aerobic/step 
Marie 

Udlejet til 
Kbh. skiklub 



Kajak-resultater 

August og september er rigtig gode kajakmåneder: De byder på en stribe løb, der alle giver 
mulighed for at teste, hvor langt sæsonens træning rækker, plus at de tilbyder en chance for at 
prøve noget andet ro farvand end det velkendte på Øresund. 

DSR havde fire roere med til start i Thurø Rundt den 4. august, en 
bølgerig og udfordrende affære over 20 kilometer med start og slut 
i Svendborg Kajakklub. Strøm, strækninger med lavt vand og livlig 
bådtrafik i Svendborgsund er med til at sæne særlig karakter på 
derte løb. 
l klassen K I turbåd 43-46 år blev Peter Viuf nr. 5 i tiden 1.52.49, 
Aksel Thiele blev nr. 6 i 1.54.21, mens Peter Luppert blev nr. 9 i 
2.05.27. [ K I tur 36-42 år blev Søren MC nr. 6 i 2.10.51. Se 
bi lieder fra løbet på 

Kajakklubben Esrum Sø afholdt det hyggelige 20 km løb "Kanojak Trim" den 18. august. 
DSR havde 8 roere med, bedste tid stod Leif Werborg for med 1.51.00. 

Hold øje med tilmeldingslister til kommende løb på kajakopslagstavlen i Slyngelstuen. 

Nyt fra kaj akudvalget 

Søren Møller Christensen er konstitueret som ny kajakrochef efter Chr. Lorentzen, der har 
beslurtet at trække sig fra udvalget. 

Søren Møller Christensen 

NÆN/) VIL- BAj(f. 
ALDRIG 
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L-distancekaproning 
Fjerde runde af sæsonens fem runder i langdistancekaproning blev afviklet i Ringkøbing dcn 
17. august. DSR ligger fortsat med i toppen af årets konkurrencer, både på dame- og 
herresiden. Resultaterne i Ringkøbing blev følgende (de samlede resultater efter RinglWbing 
forelå ikke ved redaktionens slutning): 

Abent mix IO km: 

Nr. 4: DSR Ferie Mix (Marie Otto Eva Rothenberg, Kirsten Mose) 

Nr. 5: DSR Maxi Mix (Lars Henriksen, Henrik Andersen, Helle Veilgaard) 

Senior Damer: 

Nr. 1: Kvik 2 

Nr. 2: DSR 2 (Birgitte S. Herløv, Birgitte Røddik, Helene Frische) 

Nr. 3: DSR l (Berit Haahr. Hansen, Mette Vase, Helle Hansen) 

Nr. 5: Mokkerne (DSR) (Susanne Mikkelsen, Birgitte Simonsen, Tine F. Jørgensen) 

Senior Herrer: 

Nr. l: Kvik 

Nr. 2: DSR l (Rasmus Fog-Petersen, Klaus Henningsen, Michael Quist) 

Nr. 5: DSR 2 (Jan Monrad, Klaus Svendsen, Thomas Krumholt) 

Rettelse til Vejleresultaterne 

I sidste nummer bragte vi en oversigt overresultaterne efter konkurrencen i Vejle. 
Desværre havde vi overset et DS R-hold, idet holdet Stjernemix, bestående af Morten Jensen, 
Signe Husted, Ditte Salder, Thomas ø. C. og Anders Christensen opnåede en andenplads i 
klassen Aben Mix. 
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Bronze til Martin 

Af Mette Bacher 

Læs om kaproernes mange) .-pladser - og udagelserne til VM 

DSRs Martin Nielsen, der ror letvægts single-sculler, har præsteret noget, ingen andre danske 
roere har gjort før ham. 
Han har vundet medalje ved Nations Cup - U23-I/M - tre år i træk, og de tre medaljer har hver 
sin karat. 
Denne gang blev det til en fornem bronzemedalje i ltalien, og dermed er Martin Nielsen et 
godt bud med hensyn til VM for seniorer fremov;:r. 
Forrige år vandt Martin guld i letvægts-dobbeltfi'er på Bagsværd Sø. l fjor blev det til sølv i 
letvægts-singlesculler - den eneste medalje til dansk roning ved U23-VM - og denne gang en 
flot bronzemedalje. Ved dette års U23-VM var Martin ikke den eneste dansker, der scorede 
medalje. Vores nabo, Roforeningen KVIK, har tø stærke herreroere, der tog bronze i dobbelt
sculler. Det tegner godt for fremtiden i dansk ro~ing. 
DSR havde yderligere en roer med: Mads Bisgrulrd i tung single-sculler, men det blev til en 
placering uden for medaljerækkerne. 

[ det hele taget blev det en begivenhedsrig augus: måned for dansk roning. 
Således deltog flere af DSRs landsholdsroere ved det sidste World Cup-stævne i Milnchen, 
hvor det blev til to guld- og to bronzemedaljer. De fire medaljer blev vundet i letvægts
klasserne. 
Fireren med Eskild Ebbesen og Thomas Ebert tog sig af sejren og førte fra start til mål. Det 
samme gjaldt letvægtsotteren, hvor DSR har Jacøb Amstrup-Møller med. Han strokede otteren 
til sejr, og selvom tilmeldingerne i denne bådtyr-e var begrænset, kan noget tyde på, at otteren 
er på guldkurs efter sejre i Luzern og Milnchen. 
Mads Rasmussen, der ror letvægts-dobbeltsculle~, samt Kirsten Kirk Jepsen, der ror letvægts
dobbeltfirer, kom begge på præmies kamme len og; modtog bronzemedaljer. 

Det tegner ærligt talt rigtig godt, når VM afvikle; i Sevilla fra den 16.- 22. september. 
DSR har flere roere med ved årets verdensmeste-skaber: 

Kirsten Kirk Jepsen i letvægts-dobbeltfirer 
Christina Rindom i dobbelt-lirer, åben klasse 
Eskild Ebbesen iletvægtsfirer 
Thomas Ebert iletvægtsfirer 
Jacob Amstrup Møller iletvægtsotter 
Mads Rasmussen i letvægts-dobbeltsculler 
Leo Horsted i firer uden styrmand, åben klasse 
Gunner Levring i firer uden styrmand, åben klas;e 

Landsholdsroerne er i skrivende stund ved at drage i træningslejr. Kvinderne tager til Italien, 
mens mændene invaderer Klagenfurt i Østrig. Stnere mødes alle, kampklar til opgaverne i 
Sevilla . 
OFfRs nye protel<1or, Hendes kongelige Højhed prinsesse Benedikte, vil overvære finalerne i 
Spanien. TV bringer flere timers optagelser fra VM på Eurosport og TV2. 
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På den hjemlige front har mange af DSRs andre kaproere gjort det rigtig godt. 

Flere har været i ilden ved Bagsværd Regattaen sidst ijuli, hvor det blev til mange velfortjente 
førstepladser. 

Henrik Asmussen og Hans Tapper Andersen vandt dobbelt-sculler i veteran klassen og fik en 
2. plads i søndagens finale. . 
Per Jess, Lars Haut, Johan Frydendahl og Bjarne Spanggaard holdt sig beskedent i baggrunden 
i mændenes veteranfirer over 1000 meter, hvor de begge dage mødte flere af de bedste 
veteranhold fra henholdsvis Skjold, Roskilde og KVIK. 
Anne Martine Kappelog Marianne Agergaard var ene anmeldt i dobbelt-sculler motion. Ingen 
turde åbenbart at møde dem. Et kvindeligt veteranhold fra KVIK var ligeledes ene anmeldt i 
sin klasse, og derfor valgte man at slå de to løb sammen. 
Det resulterede begge dage i nogle sindsoprivende spændende opløb, hvor Kappelog 
Agergaard slog kvikkeme lige på målstregen. 

Vores nye mand, David Peick, blev en fin nummer to i motions single-sculler og den samme 
placering opnåede DSRs tidligere landsholdsroer Mette Mathiasen i kvindernes single-sculler, 
hvor hun ikke kunne hamle op med den stærke kvikkerroer, men til gengæld fik has på de 
øvrige i finalen. Det var rigtig godt gået. I samme løb fik Christina Aagaard en sjeneplads, 
men var igen med for at tage ved lære. 
Mads Rasmussen fik to førstepladser i dobbelt-sculler med makkeren fTa Fredensborg, og det 
var i tung klasse. Samme placering opnåede Christina Rindom begge dage i kvindernes 
dobbelt-firer, hvor Kirsten Kirk Jepsen med sine rokammerater blev nummer 2 og Christine 
Windfeld, Anja Hardtmann, Cecilie Askov-Christensen samt Elsebeth Thing blev nummer tre 
begge dage. 

I firer opnåede Leo Horsted og Gunner Levering en førsteplads, og samme fine resultat fik 
Jørgen Theil, idet han begge dage satte de øvrige til vægs i herrernes veteran-singlesculler. I 
samme bådtype, men i en anden klasse, blev Peter Elsner nummer et og tre, mens Henrik 
Asmussen blev nummer to og seks, og hans makker, Hans Tapper Andersen, blev nummer fire 
og fem. 
Jacob Amstrup-Møller og Svend Petersen blev begge dage nummer et i otter uden den helt 
store konkurrence. Letvægterne vandt over den tunge otter, og i den var Leo Horsted og 
Gunner Levring. Amstrup-Møller prøvede desuden lykken i toer uden i den tunge klasse, hvor 
det blev til en placering som nummer to. 

Det var ikke nogen overraskelse, at Eskild Ebbesen og Thomas Ebert tog sig af sejren i firer, 
og i samme løb deltog Svend Petersen på et andet hold, der blev nummer to. 
Desuden tog Adrian Tan og Anders Møller sig som vanlig afsejren i letvægts-dobbeltsculler. 

[ skrivende stund er DSRs hjemlige roere talstærkt med i Maribo Regattaen, hvor 2. afdeling 
af Otter Grand Prix afvikles. Derefter er der lang tid, til Danmarksmesterskaberne afvikles på 
Bagsværd Sø. Det foregår den 5. oktober, hvor DSRs deltagere vil kaste sig over så mange 
seniorløb som muligt, mens langdislancekaproerne garanteret er på plads i inriggerløbene på 
kortbane. 

Kom ud på tilskuerpladserne ved Bagsværd Sø den 5. oktober og se, hvordan DSRs kaproere 
vil gøre alt for at vinde så mange Danmarksmesterskaber og Forbundsmesterskaber, som 
overhovedet muligt. 
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Rotur ved Hvalerøerne i Norge uge 28 

Lørdag 
Den 6. juli 2002 drog 15 roere fra DSR, KVIK og Ry Roklub afsted mod Halden, der ligger i 
det sydlige Norge tæt på grænsen til Sverige. Sammen med de 15 roere ankom også Brage, 
Røskva, Absalon, Frigg og Sif. I de fem både skulle vi i den kommende uge have plads til de 
ca. 80 kubikmeter bagage, der nu lå på parkeringspladsen foran Halden Roklub. 

DSR har efterhånden lånt Halden Roklubs lokaler flere gange. En af grundene til, at de gerne 
vil låne lokalerne ud, er muligvis, at de ikke bruger dem så meget selv. I hvert fald kan 
klubbens roprotokol afsløre, at medlemmerne til sarrunen har roet 24 km i indeværende sæson. 

Den første dag på en langtur fortæller ofte, hvem der kan linde ud af at pakke bagage. Morten 
Blicher-Hansen havde valgt at udsætte sine 5 liter indsmuglet papvin for det ubeskrivelige 
tryk, der sikkert er nederst i en overfyldt seabag. Derfor fik. ban skyllet alt sit tøj i rødvin. 

Aftenen blev tilbragt på en udendørsbeværtning på byens havn. Menuen stod på fiskebuffet, 
fadøl samt et herligt akkompagnement af norsk banjomusik, som alle kunne synge med på 
(næsten). 

Holdet fra uge 28 samlet i Halden (joto Jørgen Greve) 

Underholdningsudvalget benyttede endvidere aftenen til give Bjarne fra Ry Roklub en 
medalje, som han fik fordi det var hans fødselsdag, og fordi han som vest-dansker turde tage 
på langtur med en københavnerkJub. Medaljen, som var en yndig gocart-medalje, Pemille 
Frimann Johansen meget generøst havde doneret, gik resten af ugen på omgang mellem roere, 
der j dagens løb havde bidraget med noget særligt til turen. 
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Søndag 
Turen ud gennem Jddefjorden til Hvalerne går blandt andet under Svinesundbroen, der 
markerer grænsen mellem Norge og Sverige. Iddefjorden er ligeledes grænseland, hvilket vil 
sige, at man ror mellem de to lande med norske flag på den ene side og svenske på den anden. 

Det var meningen, at vi om eftermiddagen skulle bave roet ud på åbent hav og op til 
Tosekilen, der ligger nordvest for Iddefjordens udmunding. Desværre var det blæst kraftigt op, 
og med fem tungtlastede både var det håbløst at ro de ca. 2 kilometer hen over åbent hav. 
Derfor måtte vi allerede på turens første dag søge nødhavn. Et par kjempe hyggelige 
nordmenn fik os guidet ind på en lille ø, hvor der var både vand, toalett og søppel - men ingen 
dusj desværre. 

Mandag 
Af frygt for endnu engang at måtte opgive turen fra Iddefjorden ud til Singløya på grund af 
blæst, blev det aftalt at starte tidligt ud mandag morgen. Thomas Quaade påtog sig opgaven 
med at vække folk. Det gjorde han til alles store tilfredshed kJ. 4.30 - en halv time før aftalt. 
Det lykkedes at komme afsted, mens vandet var rimelig fladt, men det blev det ikke ved med 
at være ret længe. De fleste var derfor gennemblødte, da vi ved frokosttid nåede frem til 
Edholm Marina. Marinaen ligger på den nordlige side af Hvalernes hovedø, Kirkøy. Ud over 
at være usædvanligt grim, var Edholm Marina løbet tør for vand, så man kunne end ikke 
tilbyde os så meget som et toiletbesøg. Til gengæld fik vi lov at købe et par pakker nybagt 
brød, der var "ferskere end hos bakeren" - den norske ækvivalent til "fresh from the 
mierowave". 

Højt humør på Tjeldholmen trods regnvejr (foto Lars Bundesen) 

Kursen blev nu sat mod Tjeldholmen, der skulle blive vort hjem de næste tre dage. 
Tjeldholmen er egentlig to øer, som ligger så tæt op ad hinanden, at man ikke kan ro mellem 
dem. Øen bebos af en del far, men har også en fornuftig naturlejrplads, når der altså ses bort 
fra, at det på søkortet optegnede toilet er forsvundet. Men hvor der er tørt græs, kan man slå el 
telt op. Endvidere opførtes - under Thomas Ungstrups kyndige vejledning - et Cmt køkkentelt 
ud af den grønne preserming. Samtidig var de mest dystre vejrudsigter nemlig begyndt at 
indløbe hjemme fra Danmark, og ingen har jo lySllil at indtage sine havregryn i silende regn. 
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Dagens medalje gik til Marie, der som lurens eneste mOlion+'er, altid var parat lil al 
videregive et par tips om roteknik. Denne dag lærte vi, at motion+'eme smører årerne p~ den 
side af klemringen, der vender ind i båden. Her gik vi andre og troede, at smørelsen skulle få 
åren til at glide lettere i swirvelen. 

Tirsdag 
En overliggerdag er som regel en dag uden roning, men her brugte vi dagen på al ro de ca. 12 
km nordpå til Frederiksstad. Byen, der har ca. 50.000 indbyggere, ligger mellem to elve, 
hvoraf den ene er Norges største, Glåma. Der kan være kraftig modstrøm på sådan en elv, så 
derfor er det en god ide at vælge den rigtige elv at ro op ad, nar der nu er to at vælge imellem. 
imidlertid havde en af turens K VIKke kortlæsere ikke helt det lokalkendskab, han selv 
forestillede sig. Derfor fik vi lidt ekstra modstrømskilometer til rostatistikken, samtidig med at 
vi tik set et fint industrikvarter i stedet for Haldens gamle bydel. Dagens anden uheldige mand 
var Blicher. Desværre havde han også de tilbageværende 4 kartoner nederst i sin seabag, hvor 
det lykkedes at flad mase endnu en. Derfor ved vi nu, at en liter papvin koster 90 kr. i et norsk 
supermarked. 

Som nævnt er der en del får på Tjeldholmen, og de virkede generelt ret interesserede i de 
danske gæster. Får er som bekendt ikke de klogeste dyr i verden. Derfor var det lidt af en 
organisatorisk belastning for fareOokken, at Ole Gerstrøm fra Kvik højlydt demonstrerede 
såvel vædderens brunstbrøl samt det officielle, fællesnordiske nødsignal for får . 

Lejrliv (foto Jørgen Greve) 

Onsdag 
Af hensyn til ruteplanlægningen fik vi dagligt vejrudsigter fra DSR's vejrprofet. Niels Gorm, 
hjemme i Danmark. Da vejrudsigten for onsdag fortalte om kraftig blæst, valgte vi at tilbringe 
endnu en dag på Tjeldholmen, sådan at onsdagens rotur til Akerøy kunne foregå i tomme 
både. 
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Akerøy adskiller sig fra de øvrige øer ved at bære kraftigt præg af den blæst, der al tid vil være 
på ydersiden af en sådan øgruppe. Det er yderst spartansk med beplantning på øen, der dog 
rummer en sandstrand og en fin campingplads. Endvidere ligger der en lille fæstningsø ved 
siden af Akerøy. Den besøgte vi ikke, men vi fik dog badet lidt i det herlige, 16 grader varme 
vand. 

Onsdagens lur bød på lavl vand gennem en smal passage (fOLD Jørgen Greve) 

Torsdag 
Efter tre dage på Tjeldholmen var vi efterhånden ved at være en smule trætte af øen. Derfor 
besluttede vi at pakke teltene sammen på trods af, at vejrudsigter fortalte om kraftig vind 
endnu engang. Det viste sig desværre, at turiedelsen havde lagt ruten sådan, at vi kom til at ro 
i noget, der vel nærmest må betegnes som en vindtunnel. Resultatet blev, at vi endnu engang 
måtte søge nødhavn, denne gang efter blot at have roet 3 km. Heldigvis betød det, at vi fik en 
af ugens mest behagelige overnatninger på campingpladsen på Spjærøy, hvor der både var 
bad, toilet og indkøbsmuligheder. 

Apropos indkøbsmuligheder: I danske supermarkeder er priserne på øl angivet pr. sixpack. 
Derfor fandt vi ikke en pris på 24,50 kr. for Tuborg urimelig, før vi opdagede, at det var prisen 
for en øl. Mange danskere mener, at nordmænd lider af det, man forsigtigt kan kalde en stærk, 
national selvfølelse. Således overraskede det vel ingen at se produkter som "Norgesplaster" på 
hylderne i det lokale supermarked. Det skuffede nok heller ikke nogens fordomme, at det, der 
hedder "Jysk Sengetøjslager" i Danmark og "Jysk Baddiager" i Sverige, naturligvis hedder 
"Norsk Sengetøjslager" i Norge. Det næste bliver vel McNordmann, Norge Fried Chicken og 
Bang og Oslosen. 

Underholdningsudvalget havde trods utallige opfordringer valgt at lade petanquekuglerne 
blive hjemme, for i stedet at medbringe to pakker Trivial Pursuit-spørgsmål. Her overraskede 
særligt to turdeltagere: TurIeder Lars Bundesen viste sig at være en sand ekspert udi 
socialdemokratiske lokalaviser. Han måtte dog se sig overgået af DSR's kontingentkasserer, 
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Ole Hansen. Mange tror sikkert, at Trivial går ud på at svare rigtigt på flest mulige spørgsmål, 
men som bornholmsmester i Trivial ved Ole, at det vigtigste er at læse spørgsmålene op, så 
modstanderen ikke forstår dem. Den opgave løser en indfødt bornholmer som Ole til UG. 

Og når nu vi er ved Lars Bundesen, så blev dette dagen, hvor han fik sin medalje. Han fik den 
for at have været usædvanlig ihærdig med hensyn til ruteplanlægningen. Grundet 
vejrudsigterne havde han valgt at operere med en del nødplaner: Kender du situationen, hvor 
man ikke bare må gå videre til plan B men også til plan C, D, E og F, som man så også 
opgiver? Den kender Lars. 

Før turen var vi blevet advaret om tæger. Det forhindrede dog ikke Bjarne fra Ry i at blive 
offer for de modbydelige, små blodsugere. Desværre for ham viste det sig, at der er dem, der 
kan trække tæger ud, og så er der Pernille ... Resultatet blevet højlydt, fynsk smertensskrig, da 
Pernille rrak halvdelen af tægen ud, og efterlod samtlige af dens ben i stakkels Bjarnes 
maveskind. 

Og meget apropos lydoplevelser, så er snorken jo et fænomen, man uvægerligt kommer til at 
sti fle bekendtskab med på sådan en langtur. De af os, der blev holdt vågne, fandt på at måle de 
andres snorkekadence frem for at tælle får. Det viser sig efter langvarige undersøgelser, at 
mange roere snorker i samme kadence, som de foretrækker at ro i! 

Fredag 
Fredagen bragte os til ugens uden sammenligning smukkeste naturlejrplads. På Nordre 
Sandøys østside tindes en lille bugt, der ligger tæt omgivet af høje rræer og med en fantastisk 
sandstrand. Det var lige før, man glemte, at man var i Norge og ikke på Kreta. Med kun fem 
tændstikker lykkedes det at få tændt et stOr! bål uden brug af aviser eller tændvæske. Og når 
man tænder et sådant øko-bål, skal man simpelthen bage snobrød ifølge det internationale bål
og grillregulativ. Særligt Thomas Ungstrup brillerede på den front med et særdeles 
avantgardistisk snobrød, der unægtelig lignede en hestepære, som det hang der på sin pind. Og 
så var vi alle som en vidner til en vaskeægte UFO-oplevelse, for det kan da ikke passe, at der 
flyver gigantiske, oppustelige øldåser rundt over forbuds-Sverige ... 

Lørdag 
Desværre var opholdet på Nordre Sandøy turens sidste overnatning, inden vi returnerede til 
Halden. Tilbageturen var meget fornøjelig, da den foregik i høj sol og vindstille vejr. Alligevel 
fik vi dog lidt af en skuffelse, da vi på et tidspunkt så et vaskeægte drageskib nærme sig i det 
Gerne. Vi var nogle, der havde drømt om at ro om kap med en flok norske vikinger, men da de 
kom tættere på, havde de gudhjælpemig påhængsmotor på. 

Ved hjemkomsten til Halden Roklub blev vi mødt af det hold af DSR-roere. der skulle 
overtage bådene, for at ro en noget mere solbeskinnet tur i uge 29 . Som et led i denne 
overdragelsesforretning havde turIedeisen arrangeret fællesspisning på Haldens hippeste 
restaurant, Dickens. Når man har været sammen en hel uge, er der dog en del ting, man lige 
skal have afsluttet. Derfor valgte vi fra uge 28 at drikke de sidste whiskeysjatter på Halden 
Roklubs ponton, hvor man i øvrigt sover ganske glimrende. 
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Vindere af medaljen dag for dag: 

Dag I : Bjarne, da det var hans fødselsdag, og fordi han turde møde op som vest-dansker på tur 
med en københavnerklub. 

Dag 2: Margrethe, som fiskede Absalons flag op fra dybet. 

Dag 3: Marie for sin ihærdighed med årefedtet. 

Dag 4: Jørgen, der med sit lokalkendskab sørgede for, at vi fik set industrikvarteret i det 
nordlige Fredrikstad. 

Dag 5: Christian for at have lokaliseret alle de glatteste klipper på Tjeldholmen, ved at falde 
konsekvent ved enhver given lejlighed. 

Dag 6: Lars for som turi eder at have en masse nødplaner og alligevel være parat til at finde 
endnu en ny løsning - campingpladsen! 

Dag 7: Ole Gerstrøm for at kunne tale med fårene, så vi aldrig kom til at føle os ensomme 
undervejs. 

Dag 8: Niels Gonn for sin ihærdighed med de aldeles upålidelige, men spændende 
vejrudsigter. 

Chris/ian Larsen 

Materiale til bladet 
kan sendes på e-mail til adressen: bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man 
kan sende maskin- eJler håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for aJldet. Indlæg kan 
afleveres i brevspræk.ken på kontoret i båd hallen med attention til bladredal'tionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke 
som tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 
Hvis billeder sendes med email, så sørg for, at de ikke fYlder urimelig meget. 

Deadline for næste nummer: fredag d. 13. september 2002 

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering af bladet ret1es ti I 
kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen 
kontingent@dsr-online.dk. 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: l. 300 stk. 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 18 58 II 

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

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

Langtursrocbef: 
Lene Chrislensen 
Præsløgade 18, 2.1h. 
2 l 00 København ø 
il 354205 15 
e-mai): langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haul 
SIrandvænget 55 
2100 København ø 
il 39298499 
e-mai!: husforvalter@dsr-online.dk 

IT-cbef: 
Michael H. QviSl 
Vognmandsmarken 12, I.th 
2 l 00 København ø 
39299908 
e-mai!: itadmin@dsr-online.dk 

Formand: Kasserer: 

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

lostruktionsrocbef: 
Christen Krogh 
Benlwnsvej 39, 4.1h. 
2000 Frederiksberg 
il 38 IO 95 62 
e-mail: inslruktion@dsr-online.dk 

Kajakrocbef: 
Christian Hjorlh Lorenlzen 
Wilkensvej 18, 4.1v. 
2000 Frederiksberg 
il38102550 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Kokken- og udlejoiogscbef: 
Benedicte Brohm 
e-mail: koegemesler@dsr-online.dk 

Kootiogentkasserer: 

Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvængel 55, 
2 l 00 Københa vn ø 
e-mail: konlingenl@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen N is C. J. Schmidt Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 SI. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 
il 45 885886 il38284871 il 45 85 8605 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2 100 København ø 
il 39274882 
e-mail: sekretaer@dsr
online.dk 

Motioosrocbef: 
Peter R. B. Hatl6 
Lyse~ordsgade 7, st.th. 
2300 København S 
il 32595 l 00 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

Motion+: 
Lars B. Kristensen 
Steen Billes Gade 7,5. tv. 
2 l 00 Københa vn ø 
il 35428456 
e-mail: mplus@dsr
online.dk 

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

PR: 
Hans J uul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
il 396803 19 
e-mail: hiu(alssidk 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 9 * OKTOBER 2002 * 71. ÅRG. 

Glade vindere af damepokalen ved årets Svanemøllematch: Pernille Riis Johansen, Agnethe 
Christensen, Trine Hansen, Sanne Christiansen og cox. Karen Jensen genvandt pokalen li! 
DSR. Læs i bladet om resullaterne af den traditionelle dyst mod Kvik. 
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rNDM ELOELSE: sker ved at udfylde og Indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetal ingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTJNGENT: opkræves' kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling. kan der ses 
bort fra rykker, men gebyrel vi I blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer j aldersgruppen 20-24 år betaler 360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt lil klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-onJine.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartajsmåned (l/I J 1/4. 1/7 og l/IO). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af 
k I u bben i nden for de seneste l 2 måneder, accepteres ku n mod betal ing af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpJigtig, indtil gy Idig ud melde Ise har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til Y1 - I års 
kontingent, og restancen vi I om nodvend igt bl ive i ndd raget ved i nkasso. A Ile omkostni nger i 
forbindelse hermed beta les a f sky Id neren. 

F orside: foto Lars Bundesen 
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Aktivitetskalender 2002 
Dato Begivenhed 

6. oktober Løvraidstur 

7. oktober Info-aften om bådvedligehold 

13. oktober Vedligeholdelsesdag 

26. oktober Oprydning i badhallen 

27. oktober Standerstrygning 

IO. november Vedligeholdelsesdag 

J 5.-17. november Tur til Strønhult 

16. november Vedligeholdelseskursus med Jørgen Andersen (træbåde) 

22. november Generalforsamling 

23. november Vedligeholdelseskursus med Jørgen Andersen (glasfiberbåde) 

7. december Julefrokost 

Nyt fra bestyrelsen 

~ Generalforsamling: Som det kan ses af indkaldelsen på side 5 i dette blad, genopstiller 
stort set hele bestyrelsen. Søren Møller Christensen nyopstiller til posten som 
kajakrochef. Lene Christensen genopstiller ikke til posten som langtursrochef. 
I skrivende stund er der ikke fundet en kandidat til denne post. 

Potentiellangtursstyrmand? Se s. IO vedrørende mulighederne for at komme på 
langtursstyrmandskursus og hvordan du bliver langtursstyrmand 



Standerstrygning 

I· I 

Bestyrelsen 

Søndag d. 27. oktober kl. 12.00 

stryges slanderen for dene ~rs dejlige rosæson , og der lages for alvor 
hul på indendørssæsonen. 

KI. 10 .00 er der mulighed for at deltage i årets sidste rotur. Mød op på 
bådpladsen. 

Efter standerstrygningen er der frokost og hygge 
kl. ca. 12.30. 

Billener til frokosten kan købes i baren fra d. 14. oktober. 

Løvfaldstur på Esrum sø 

Den årlige løvraidstur går i ~r til Esrum so, hvor vi låner både i Fredensborg Roklub. 
Turen er ca. 18 km, og der er plads til 16 deltagere. 

Mødested: Fredensborg Roklub, Sørupvej 6, Sørup i Fredensborg 

Dato: Søndag den 6. oktober 2002 - kl. 13.30 

Tilmelding foregår p~ listen i sLyngelstuen. 
Der vil ev!. være mulighed for samkørsel fra DSR. 
Medbring kaffe, kage og slik til turen. 

Vel mødt! 
Motionsudvalget 



Generalforsamling i DSR 

afltoldes fredag d. 22. november kj. 20.00 i DSR 

r dagsordenen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. Forslag kan 
imidlertid stilles af ethvert stemmeberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen j hænde 
senest 30 dage før generalforsamJingen . 

Dagsorden ifølge OSR's love: 

1) Aflæggelse af beretning. 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

3) Særlige forslag. 

4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

S) Valg af formand: Paul Brtlniche.Olsen genopstiller. 

6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller. 

7) Valg af sekretær: Dorthe Bartels genopstiller. 

8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller. 

9) Valg af kaproningschef: Rune Gårtner genopstiller. 

IO) Valg af inslruktionsrochef: Christen Krogh genopstiller. 

11) Valg af motionsroehef: Peter Hatlo genopstiller. 

12) Valg af langtursroehef: 

13) Valg af kajakrochef: Søren Møller Christensen opstiller. 

14) Valg af husforvalter: Mogens Haul genopstiller. 

15) Valg af to revisorer. 

16) Valg afrepræsentanler til DFfR. 

17) Evt. 

J skrivende stund er der ingen kandidat til posten som langtursrochef. 
Lene Christensen fortsæner ikke på posten. 



DSR' s Orienteringssektion efterår 2002 

Dato Løb 

13. oktober Gåsehusløb 

3. november G~sehusløb 

24. november Gåsehusløb 

15. december Julekispus, Gåsehuset 

Der er som sædvanlig valgfri start mellem k!. IO og 12 fra Gåsehuset i Ravnshalt Skov ved 
Allerød, og distancerne er igen i år 3 km, 5 km og 8 km. Alle er velkomne, medlemmer af 
DSR, såvel som deres venner og bekendte. 

y deri ige oplysninger kan hentes på www.dk.oricntecring.org under 'Terminsliste' . Se også 
under 'Østkredsen karrusel' hvor diverse træningsløb i København og Nordsjælland er listet. 

Se også sektionens hjemmeside for at finde nere oplysninger om disse løb eller andre 
løbstilbud: 
http://homeO.ineuele.dkJrclausenJdsr/osek.hlm eller via www.dsr-onJine.dk 

Tilmelding til orienteringsløb: 

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

Øvrige løb: Johan Frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum· 
Tlf. 38 176252 (arb.) 45858605 (priv.) 

( tilmelding 14 dage før) 

6.- plads til DSR i Tour de Gudenå 

Som eneste gennemførende DSR-båd roede Eva Brøndum og Lars B. Kristensen en 6. plads 
hjem i K2 Mix i arets udgave af Tour de Gudenå. De 120 kilometer blev tilbagelagt i tiden 
09:34:56. Skader mv. alholdt desværre de øvrige J tilmeldte DSR-både fra hhv. at opstille 
eller fuldføre. 

Søren Moller Christensen 



Nyt fra materieludvalget 

MaterieJudvaJget afholder i efteråret følgende aktiviteter: 

Info-aften om bådvedligeholdelse for kemegrupper: 

Mandag den 7. oktober 2002, kl. 19.00 og 

Torsdag den 7. november 2002, kl. 19.00 
(for dem, der ikke var med på det første møde). 

Oprydning i bådhallen: 

Lørdag den 26. oktober 2002, kl. 11.00 

Vedligeholdelseskursus med bådebygger Jørgen Andersen: 

afholdes 16. november kl. 9.00 ved r. træbåde (fortrinsvis for medlemmer a f kernegrupper) 
og den 23. november kl. 9.00 vedr. glasfiberbåde (for kajakfolk og kernegrupper med 
glasfiberbåde). 

Opslag med tilmeldingslister til ved1igeholdskursus kommer op i forbindelse med infoaften 
for kernegrupper mandag den 7. oktober. 

Venlig hilsen 
Flemming, 
materielforvalter 

Badminton 

DSR har igen fået badmintonbaner i Svanemøllehallen lørdag 
formiddag. Vi har fået to baner fra 9-12 (hvilke baner, det præcist 
drejer sig om, har redaktionen ikke faet oplyst). 
Adgangen til banerne fungerer i hvert fald indtil videre efter først 
til mølle-princippet. Det er mest praktisk, hvis man kommer med 
en makker. 



... sikkert annonceudvalgets opslag i klubben i sidste måned. Du tænkte måske: 
"Annonceudvalg - har vi også et sådan udvalg i DSRT 

Ja, det har vi. Eller det er vi i hvert fald ved at få. Vi er nogle stykker, som har sat os det mål 
at skaffe en række annoncører til vores klubblad. Og dermed skaffe penge til klubben ad en ny 
vej - udenom kontingentet! 

En ting er at have gode ideer. En anden er at få dem ført ud i livet. Opgaverne griber om sig 
og så er en lille håndfuld mennesker ikke nok. 

Vi har således brug for flere kræfter. Du kan være et af klubbens nye ansigter, der har lyst til 
at lære flere mennesker i klubben at kende. Du kan være et af de mere etablerede medlemmer 
som synes, at du nu har tid og lyst til at give et bidrag til klubben på denne front. Du behøver 
ikke vide en masse om annoncering, men skal have tid til dene såvel som en del vedholdenhed 
i blodet! 

Måske lige noget for dig? 

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du synes, at dette lyder spændende og at du godt kunne 
tænke dig at give en hånd med' 

Har du ideer og forslag til, hvordan vi bedst muligt kan få projektet til at lykkes, eller har du 
kontakt til mulige annoncører, er du naturligvis også meget velkommen til at kontakte os. 

Send en mail til annoncering@dsr-online.dk eller tag fat i en os, når du ser os næste gang nede 
i klubben. 

Annonceudvalget 

Steen Knudsen 
Birgille Røddik 
Julie Topp 

Løbeklubben 

DSR's uformelle løbeklub starter igen mandag d. 28. oktober. Vi mødes 
kI. 18 foran fryseren i bådhallen og løber mellem 6 og IO km i 
forskelligt tempo. 

Hilsen Langlursudvalgel (Lene Christensen) 



Kan det være rigtigt? 

Debatindlæg til "Noget om brug af både .. " 

Det var med meget stor overraskelse, al vi læste det sidste nye nummer af DSR-bladet Vil 
besryrelsen kun have at DSR-roere skal ro mellem k\. 17. 15 og ca . kl. 20.00 på tirsdage og 
torsdage? 

Som det sikkert er alle, der har læst indlægget fra bestyrelsen "Noget om brug af både ." 
bekendt, er der taget beslutning i bestyrelsen om, at alle både i den aktive del af rosæsonen 
skal være tilbage i bådhallen før start af Motion+ og rovagtsordningen, altså før kl. 17.00. 

At tage tidligere ud en god sommereftermiddag, hvor man har tidligt fri og gerne vil nyde en 
stille stund på vandet vil i fremtiden ikke være muligt - uden at man skal skynde sig hjem til 
kl. 17.00. Dette vil feks gøre del umuligt at ro til Bellevue for at bade og spise is. 
At tage i kanaleOle og nå tilbage i rimelig tid, så man er klar til næste arbejdsdag bliver også 
vanskelig - medmindre da man holder et højt tempo og stryger alle pauser. Vi vil også gerne 
have tid til både at få en kop kaffe og se de smukke bygninger. 

Den centralisering af DSR's roaktivitet er vi mange som finder meget uheldig - tvært imod 
bør roaktiviterne spredes over så stort el tidsrum som muligt, så man mindsker det kaos der 
kan være på bådpladsen, når alle vil ud samtidig. 
Det er VOr opfattelse, at den n li værende ordn ing, hvor ingen må gå ud efter kl. [6.30 på 
tirsdage og torsdage, fungerer fint, og at det ikke har været noget nævneværdigt problem i 
løbet a f sommeren. Problemet som vi ser del, har igen i år været, at der i perioder har været for 
la styrmænd til rovagtsordningen samt at meget få DSR-roere øn~ker at rO i andet end både 
med bigblades-årer. 

Hvis der skal ske en skærpelse af kravet til maleriellirsdag og torsdag, er det vores opfaneJse, 
afman kunne forbyde større grupper (Leks. mere end to både) at tage ud før kl. 16.00. Eller 
man kan begrænse det ved, at kun både med træårer og/eller 2'er må bruges før kl. 17.00. 
Således sikrer man, at de attraktive både (4 'er og både med bigblades) er tilbage til 
rovagtsordningen. 

Samtidig vil vi gerne opfordre bestyrelse til nytænkning med hensyn til brugstidspunkteme af 
materielJet - for det er ikke efter vor opfattelse hensigtsmæssigt, at der er en meget stor 
belastning af bådparken tirsdag og torsdag mellem kJ. 17.00 til 21.00, og alle andre dage 
ligger DSR '5 båd park næsten ubrugt hen uden for den periode, hvor der er instruktion. 
Der er heller ikke nogen god grund til at, klubbens køkken i den sene sommer bliver brugt til 
bristepunktet tirsdag og torsdag, men kun i begrænset omfang mandag og onsdag. Hvis 
bestyrelsen ønsker at skabe en debat om eksempelvis en bedre fordeling af aktiviteter på 
ugedagene som eventuelt kan skifte efter behov over sommeren, vil vi meget gerne indgå i 
denne debat. 

På vegne al de aktive roere 
Anne {)orle Rasmussen. Anne Melie Ris(1ger Pedersen (R o vagt) , Anne Vil/emoes (5182), 
ChrisJl(1n Larsen (5083) (Styrmand) , Dan Ha/Isen (5503) (Styrmand Motion·t ), Ida Lund 
(54) 7) (Styrmand). Jltl~ Topp (5255) (Styrmand) , Karrine Kjærsgaard (5329) (Instrvktør) , 
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Lisbet Rudinger (4563), Lise Back (5254) (Styrmand), Lone Haulund (425) (Rovaglog 
Styrmand). Marie OIlO (5291) (Instruktør og Motlon+), Mar/m Henrichsen (4670). Michael 
Remod (4180) (Instruktør, kaproning og Mo/ion +), Morten Jensen (4565) (instruklør og 
mOlion+), Pia Abo Østergård (2023) (Ins/ruk/ør), Rasmus K Jakobsen (5123), Rikke Lykke 
(5056), Thomas Quaade (4640) (RovagJ og styrmand), Thomas Ungsfrup (4504) (Instruktør 
og rovagl), Tre vor Arier (5202), Ulla Vølker (5393), Susanne Mikkelsen, 4275 
(insfruk/ørlm+/Iangfur) 

Besty rejsen s varer: 

Noget om brug afbåde II 

På bestyrelsesmødet i august blev der tru fTet bes I Ilt!) ing om brug af både i DSR. Denne 
bes l utn ing har givet an ledn i ng ti I en del spørgsm å I og kri ti k, men også en række konstrukt Ive 
forslag til, hvordan problemet med mange roere og relativt få både kan løses. 

r best} reJsen er vi naturl igvis lyd høre overfor dette, id e t det er vigtigt at der er en bajance 
mellem at tilgodese fælles roaktiviteter (motion, teknik+, motion+, instruktion, sryrmands
instruktion) på den ene side og 'frie' roaktiviteter på den anden side. 

Problemsti II ingen vi l b I jve taget op på best)' rejsens Strategidag i løbet af vinteren med henb 1 i k 
på al lægge rammerne for næste rosæson. M ichae I 1[. Qvist og Christen Krogh vi I med 
henblik på al udforme et oplæg til SIrategidagen indsamle de konstruktive forslag, der måtte 
komme - de kan sendes til IIlstrukt lon@dsr-onllne d k og I tadm i n@dsr-olllllle dk inden 15. 
oktober. 

I øvrigt er den faste instruktion på man- og onsdage ophørt for i år, så på disse dage er nu også 
mulighed for at benytte klubbens både ti I motions- og andre former for roning - også til 
længere ture. 

BesryreJsen 

At bJive langtursstynnand 
Når man lager på langtur. skal der være en langtursstynnand i hver båd. Er man interesseret i 
at blive langtursstyrmand, skal man først og fremmest have deltaget i et af DFfR '5 

Jangtursstyrmandskurser, have prøvet al arrangere en langtur (sammen med andre) og have 
gennemført en entringsøvelse. 
Langtursudvalget arrangerer årlige entringsøvelser i julj og august, hvor det øves at entre en 
båd efter at den er kæntret. 

Hvis du er interesseret i at blive langtursstymland lil næsle sæson, skal du deltage i 
langturssryrmandskursus. Hvis du er interesseret heri, så send allerede nu en mail til Gitte 
Mogenscn i langtursudvalget på l.!.In.suf0:ipost kk dk, da der er stor søgning til kurserne. 

Derudover skal du arrangere en tur sammen med andre, fx Store Bededag, pinsetur, osv. 
Hvis du er interesseret heri, så giv også Gine besked. 

Langtur sudvaJgel 
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Slusetur den 8. september 

Med 3 sekundmeter vind, 23 grader og fuld sol var der lagt op til en flot tur til Slusen. 
Vejmdsigten havde tre dage forinden med sin jævn til frisk vind og regn annonceret en 
vejrmæssig gentagelse af sidste års slusetur. Derfor var der købt rigeligt ind af juice, bananer 
og styrmandsslik, men dette års gode vejr var ikke så kaloriekrævende som sidste års. 

Hurtigt var de 22 garvede roere - heriblandt en del rutinerede racerkaniner, som efter dåben 
jo ikke er kaniner mere - placeret i 3 firåres og 2 toåres både. Gennem Indiakaj og 
Christianshavns kanal gik det videre sydpå. Sydhavnsområdets maleriske og brogede liv med 
husbåde og små pittoreske huse var ukendt for mange og gav anledning til en del spørgsmål. 
Efter i alt to timers roning nåede vi Slusen, hvor vagten efter forudgående aftale slusede os 
igennem. En oplevelse for mange nye roere. VandforskelJen var den dag med ringe vind 
næsten ikke ti I at observere. 

Farvandet efter Slusen er markeret af Amagers skarpt profilerede kystlinie til den ene side og 
opfyldningens efterhånden grønne bevoksning på Valbysiden. Det minder meget om at ro i 
en bred kanal, som efter 2 km bliver til et mere åbent farvand, hvor vi fAr turens endemål, 
Hvidovre havn med Hvidovre roklub i sigte. Her er farvandet lavt, så det gælder om at følge 
den markerede sejlrute. 

I Hvidovre roklub blev vi efter forudgående aftale budt velkommen med kold fadøl og -
bananer! Et overskud efter gårsdagens ro-match. Endelig kunne man indtage den medbragte 
frokost, nyde Heidis lækre kage til en kop kaffe, slappe af og hygge sig et par timer inden 
turen tilbage til DSR, som blev nået ved t8.30-tiden. Alle var enige om, at det bare havde 
været en kanontur. Det siges, at den gentages i 2003. 

August Danielsen 

Materiale til bladet kan sendes på e-mail til adressen: bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen. eller man 
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i bAdhallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-maiIs og ikke 
som tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadline for næste nummer: fredag d. 11. oktober 2002 

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

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: I. 300 stk. 
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Hjelmsj6 2002 

Også dette års scullertræningslejr ved Hjelmsjo havde stor tilslutning med knap 100 deltagere 
over de ca. 14 dage, der fik prøvet kræfter med det hurtige scullennateriel. 

Redaktionen har desværre ikke modtaget nogen beretning om årets begivenheder ved den 
svenske sø, men nedenstående billeder viser lidt af stemningen fra lejren . 

Ol/eren på vej på vandel (Hjelmsj6jotos: Steen Knudsen). 

Aftenhygge på terrassen. 
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DM i Langdistancekaproning 

flotte placeringer til DSR, men ingen mesterskaber. 

Femte og sidste runde af sæsonens fem runder i langdistancekaproning blev afviklet i 
Hvidovre den 7. september. Denne runde var afgørende for de samlede placeringer i DM i 
langdistancekaproning. 

I modsætning til de seneste år lykkedes det i år ikke nogen DSR-hoJd at komme helt til tops på 
sejrsskamlen, selvom tlere af klubbens hold var tæt på. 

Mest ærgerlig var konkurrencen for et af DSR 's damehold, DSR 2, der desværre roede forkert 
omkring en bøje ved afslutningen af løbet. For ikke at udgå af konkurrencen måtte holdet 
omkring bøjen igen, hvilket formentlig kostede dem en samlet andenplads i årets konkurrence. 
I stedet blev det til en fjerdeplads. 

DSR gjorde gengæld i herre løbet, idet DSR her deltog med et hold af tidligere VM-roere fra 
letvægtsotteren. Holdet DSR 3 med Svend Pedersen, Morten Skov og Bjarne Kallesøe 
erobrede førstepladsen i senior herrekJassen i Hvidovre. Samtidig gav sejren i dette ene løb en 
samlet 7.-plads til dette hold. 

De samlede resultater i årets langdistancekonkurrencer blev: 

Senior Damer: 

l. Kvik (50 points) 
2. Mokkerne, DSR: (Susanne Mikkelsen, Birgitte Simonsen, Tine F. Jørgensen, Helle 
Johansen, Elisabeth ?) (41 p.) 

3. DSR I: Berit Haahr. Hansen, Mette Vase, Helle Hansen, Birgitte østergaard (40 p.) 

4. DSR 2: Birgitte Sommer Herløv, Birgitte Røddik, Kirsten Rifbjerg, Helene Frische (35 
p.) . 

7. DSR 3: Matte Vase, Marianne Juhler, Helene Frische, Anja Hartmann, Birgitte Røddik. 
(15 p.) 

Senior Herrer: 

I. Kvik (48 points) 

2. DSR I: Rasmus Fog-Petersen, Lars Henriksen, Claus Henningsen, Michael Quist 
(41 p.) 

5. DSR 2: Jan Monrad, Klaus Svendsen, Kristian Ernst, Thomas Krumholt (29 p.) 

7. DSR 3: Svend Pedersen, Morten Skov Bjarne·Kallsøe (20 p.) 

13 



\ 

\ 

1 14 

, 
"

'-
\, 
I, 
I , 

I 

( 

,/ 

/ 
/ 

/ 

\ 

"
'-

Alle børnene stod kl . 
Wldtagen Niels h ar kJ IC an var lille 

~ I I I J 



" 
ffQ,r + rod hc/~ 

1It:/cl'l frA... 
~...,..........a. .. ~.," 

-~ - --
\ 
).-'" 
\ 1 

l 
\ 

\ 
\ 

\ Solen slcnnede t dagevIs. 

\ So ~ 2~' ~ : til s:":.~c:~ :~e~"s 

" '" I 

AJle b0mene skulle pa das 

HVHler" 

'111 

) "HAl' l (od 
hele: v<:.ic ..... 

frA.. H 

1).,.."'~t::? 

K~ '" /"" .. ~~s~ 
I ~_ 

I 

I 
I 

I 

\ 
" 

Alle' tager l.d HJelmsJo pa deres !nåd' 
Jacob log luren I gummibad 

1/ 
~r 

I~ 



Svanemøl1ematch 

Årets Svanemøllematch blev en mere jævnbyrdig begivenhed i år, end den tit har været. 
DSR blev dog atter samlet vinder, idel vi løb afmed 6 sejre, mens Kvik opnåede 4 sejre. 

Årets konkurrencer - og det usædvanligt gode vejr - havde heldigvis tiltrukket et pænt antal 
tilskuere fra begge klubber, som selvfølgelig gjorde deres ti I at skabe stemning om løbene. 

Det lykkedes DSR at vinde (og derved beholde) de gamle prestigefyldte præmier Spejlel, 
Bolcheglasset og Damepokalen. 

Resultaterne af de i alt IO løb blev: 

4-arers inrigger, damer: Sejr til Kvik 

2-årers iorigger, berrer: Sejr lil DSR's Jan Monrad, Klaus Svendsen og cox; Kirsten 
Ritbjerg. 

"Bolcheglasset" (4-arers inrigger, kaninberrer): Sejr til DSR (Michael Møller, Esbjørn 
Schroll, Morten Charles, Martin Riis Johansen og cox . Karen Lauberg). 

2 åres iorigger, damer: DSR-sejr lil Helene Frische, Birgitte Sommer og cox. Kirsten 
Ritbjerg. 

Oamepokalen (4-åres iorigger. kaoindamer): Sejr til DSR's Pemille Riis Johansen, 
Agnethe Christensen, Trine Hansen, Sanne Christiansen , cox . Karen Jensen. 

Uden for konkurrence dellog i dette løb endnu el DSR-hold med Runa Yiengkow, Birgitte 
Sørensen. Christina Bruun G.eertsen. Mette Søholm og cox . Christen Krogh, som også 
besejrede Kviks hold i kampen om damepokalen. 

4-årers inrigger, herrer: Sejr til Kvik . 

4-hes inrigger, veteraner; Sejr til Kvik . 

Gigotter: Sejr til Kvik. 

Bestyrelsesleb: Sejr lil DSR's Lene Christensen, Lars Kristensen, Dorthe Bartels, Rune 
Gartner og Benedicte Brohm . 

"Spejlet"(4-årers inrigger, kaninherrer): Sejr til DSR's Dan Hansen, Gen Bruun Iversen, 
Johan Husfeldt. Hans Olsen og cox. Karen Jensen . 

[6~, ka;;-;~s billede, f,';-S;';;emøllematchen, kanindAben m.v. i ski~mmmeme i 
Slyngelstuen. 
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Fra ræserkanintrænerne har vi modtaget følgende: 

Til sidst vil vi gerne sige TAK for en ganske særlig sæson. Vi håber at I alle føler, J har fået 
noget ud af forløbet - vi ved vi har' Tak til dem, der har hjulpet til undervejs; fr. Karen 
Lauberg i særdeleshed, Christen Krogh samt diverse styrmænd. 

Kærlig hilsen 
Thomas & Bøg 

Også det traditionsrige spejl blev genvundet af DSR ved Dan Hansen, 
Gert Bruun Iversen, Johan Husfeldt, Hans Olsen og cox. Karen Jensen. 

De glade vindere af "bolcheglasset'" Michael Møller, Esbjørn Schroll. Morten Charles, 
Mar/in Riis Johansen og cox. Karen Lauberg. 
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Kanindåb 

Vi har desværre ikke modtaget nogen nærmere beretning vedrørende begivenhederne på 
kanindåben, men af de modtagne billeder at dømme, synes dagens begivenheder at have lignet 
de tidligere års. 
Vi har dog caet en morsom sang i hænde, der blev sunget ved kanindåbsfesten, og som kan ses 
på næste side. Desværre har vi ikke Pæt forfatterens navn, men det håber vi at kunne bringe i 
næste blad. 

En spiddel kanin (f 010 Yvon Lindschouw). 

Nervøse kanjner i bur~1 venler på al gennemgå dåbens prøvelser 
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Melodi: Jens Vejmand 

Hvem sidder der ved roret med vabler i sin hånd, 
Og råber som en sindssyg, og ter sig som en and, 
Det er såmænd Kathrine, der af sin sure nød, 
Hun pisker små kaniner, og slukker deres glød. 

Showet det begynder, kvart over fem præcis, 
Og de der vover andet, rar tjans naturligvis, 
Det er såmænd bar' Kresten, der styrer med kontrol, 
Med Cap'pen kækt på hovedet, nu skal der deles hold. 

Så, skal der klargøres både og propper skrues i, 
og, årerne skal smøres og sættes ordentlig i. 
Det er såmænd Michael DobbeltW, der styrer uden hvil, 
Han var klædt ud som Neptun, og røg i uden stil 

Når båden rammer vandet, i byger og i blæst, 
kaninerne de skælver af kulde fra sydvest, 
Så bliver der skældt ud, på stroken især, 
det er såmænd Benedicte, men hun er meget kær. 

Og søger vi mod vandet bag møllens mole-kant, 
Og styrmanden hun råber så øjet står i vand, 
Det er såmænd VOr Be-rit, der i fortvivlet sind, 
Hun håber bare på, at vi kan komme ind. 

Og, til vor instruktører en hyldes klar vi har, 
Vi tror at I os døbte, i alt hvad der nu var. 
Og, nu vi løfter glasset, kaninerne er klar. 
Tre "devel" skal lyde, til jer fra os - hurra. 

KBF 
- Kaninernes Befrielses Front -



IT -udvalget 

I rækken af præsentationer af udvalg følger her en beskrivelse af DSR's IT-udvalg. Det er et af 
klubbens mindre udvalg og står for alt, som har med klubbens EDB at gøre. Det gælder både 
klubbens hardware og software og med opgaver lige fra drift, support til egenlig udvikling. 
Vi mødes kun sjældent som samlet udvalg, men arbejder i små projektgrupper, for at mindske 
belastningen. Vi har pI. 4 projekter i gang: 

l. Roprotokol 
Der var nødvendigt at lave en helt ny roprotokol, da den gamle var meget ustabil. Vi har 
forsøgt at efterligne de funktioner, den tidligere havde - med forbedringer og meget større 
stabilitet. Desuden er den lavet med en teknologi, der er mere udbredt, således at flere kan 
bidrage og det er nemmere for nye at konune ind og overtage senere hen. Vi arbejder stadig 
videre på den. Specielt håndtering af skader skal være bedre. Hvis du har nogen ønsker, er du 
ve.lkommen til at skrive på nedenstående e-mai\. 

2. Internt netværk med ADSL 
Vi er ved at indlægge et internt netværk med ADSL. Delte giver en kontorarbejdsplads mere 
for klubbens bestyrelse, udvalg og medlemmer (i prioriteret orden). Desuden kan vi nu tilbyde 
en ADSL-internetforbindelse til klubbens lejere. Dette har gjort vores internetforbindelse og 
hjemmeside er meget teknisk bedre og uden at koste mere end tidligere. 

3. Hjemmesiden, www.dsr-online.dk 
Vi synes, at hjemmesiden stort set er fin som den er, men nogle steder skal den naturligvis 
opdateres noget oftere. Det må udvalgene meget gerne hjælpe med at holde øje med. Vi er pI. i 
gang med at koble nogle ekstra personer på. I øjeblikket gælder, at hvis du har nye indlæg 
eller rettelser til hjemmesiden, bedes du skrive til sekretaer@dsr-online.dk. Hvis du finder 
tekniske fejl eller har forslag til nyudvikling, kan du skrive til itadmin@dsr-online.dk 

4. MailIister 
Der har længe været ønske om et mere avanceret system til maillister. Da det er besværligt at 
lave selv, har vi valgt at benytte den gratis internet-tjeneste på www.groupcare.dk. Der er 
efterhånden blevet oprettet mange lister, hvor specielt "DSR officiel maiiiiste" må være 
relevant for de fleste medlemmer. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden. 

Medlemmer af udvalget 
Aktive medlemmer er IT-udvalget er: Jesper Gjedde, Christian R. Larsen, Arne Bisgaard 
Christensen og Michael H. Qvist (formand). 
Derudover har vi også nogle løsere tilknyttede medlenuner, som indgår i rådslagning og 
afdækning af klubbens behov: Dorthe Bartels, Johan Frydendahl, Asger Nielsen, Søren 
Bentsen og Kurt Jacobsen. 
Vi kan dog stadigvæk bruge flere medlemmer i udvalget. Du er meget velkommen til at 
kontakte os, hvis du vil bidrage. 

På IT-udvalgets vegne 
Michael H. Qvist 

E-mai!: itadmin@dsr-onIine.dk 
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Hvalerøerne, uge 29 

Som det kunne læses i forrige nummer, havde DSR i sommer to ugelangture ved Hvalerøerne 
i Norge. Vi har ikke raet en beretning fra turen i uge 29, men kan bringe nedenstående billede 
fra turen med deltagerliste samt tegningen på midtersiderne, der viser nogelom ugens 
begivenheder på denne tur. 
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Danske Studenters Rok1ub, Strandvænget 55, 2] 00 København ø 

PostgIro SOO 34 66 Hjemmeside: wViw.dsr-online.dk 
fif. (køkken og konlor): 3929 63 26 Telefax: 39 2963 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 Il 

Formand: 
Paul Bn}niche-Olsen 
HøyrupsAlle 27 
2900 Hellerup 
V39404H42 
e-mali; formand@dsr -onl ine dk 

Kapron ingsde{: 
Rune Gartner 
Skind~rgad~ 32. lej. 17 
1159 Kbh. K 
~ 2674704& 
e-mail : bpronin~@dsr-onhne. dk 

La oglursrot:hef: 
Lene Christensen 
Præsløgad~ 18. ~ . th . 

2100 København ø 
V 3542 OS l S 
e-mail langtur@dsr-online.dk 

H UsfOf"8Iter: 
Mogens Hau( 
Strandvrenge! 55 
2100 Køh~nhavn ø 
V 39298499 
e-mail: husforvalter@dsr-onllne.dk 

IT-ebd: 
Micha!:1 H. QviSI 
VOb'l1mandsmarl..en 12, 1.lh 
2\00 Køhenhavn ø 
39299908 
e-mali: iwdmin@dsr-on/ine.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2810 Virum 
V45858605 
e-mail: kass~rer@dsr-online . dk 

I nst r u klio osro c: b ef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th 
2000 frederiksberg 
V 38 IO 9562 
e-mail : instruk1ion@dsr-onllOe.dk 

Kajs krocbcf: (konst..) 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B. 5 . tv . 
2100 København ø 
V 35344463 
e-mai!' kajak@dsr-onlme dk 

Køkken- og udlejoingscbef: 
Benedicte Brohm 
e-mali: kockl-cl1 '(J dsr-onllnc .dk 

Kontiogelltkasserer: 

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

. --

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
HJelrnsgade 2,2 .1'0'. 
2100 København ø 
V 39274882 
e-mad: sekret.aer@dsr
online.dk 

Molionsroch~f: 

Peter R, B. HatlC\ 
Lysefjordsgade 7, sl.1h. 
2300 København S 
V 32595100 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

Motioo+: 
Lars B. Krislensen 
Steen Dilles Gade 7, 5. tv. 
2100 København ø 
V 3542 &4 56 
e-mail: rnplus@dsr
online.dk 

M II te rielfon''' Iter: 
Flemming Borg Jens!:n 
B rost y kkev~j 145 
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Årets kanindåb blev som altid en beskidt affære, hvor de stakkels kaniner måtte gennemgå 
diverse prøvelser for at kunne smide kaninørerne og kalde sig rigtige roere. 
(Foto : Steen Knudsen.) 

24 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. IO * NOVEMBER 2002 * 71. ÅRG. 

Flotte danske resultater ved VM i roning: Letvægtfireren med DSR 's Thomas Ebert og 
Eskild Ebbesen samt Thor Kristensen, Hadsund, og Stephan Mølvig, Bagsværd Roklub, 
/wn igen /wIde sig Guldftreren efter triumfen ved VM i Sevilla, der også gav sølv til 
Kviks dame-dobbeltfirer og bronze lil herrernes letvægts-dobbellsculler med DSR 's 
Mads Rasmussen og Rasmus Quistfra Fredensborg. 
Læs om mere om VM samt DM og Otter Grand Prix i bladet. 
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IN DMELDELSE: sker ved at ud(ylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes pil 
kontorets dør i bådhalJen. r ndbetalingen dækker de 3 fØrste måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et 
gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra ryk.ker, men 
gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 540 kr. pr. kvartal. Medlemmer 
aldersgruppen 20-24 ar betaler 360 kr. pr. kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 540 kr. 

UDMELDELSE: Udmeldelse sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en kvartalsmåned (III. 
1/4, 1/7 og l/IO). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 
måneder, accepteres kun mod betaling afkontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DS R's faciliteter og aktiviteter 
benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til y, - I års kontingent, og restancen 
vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

Forside: foto Lars Bundesen (foto fra VM-receptionen hos Kvik). Fra venstre ses Thor Kristensen, 
Thomas Ebert, Stefan Mølvig og Eskild Ebbesen. 
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Aktivitetskalender 2002 
Dato Begivenhed 

7. november 2. infoaften for kemegruppper (kJ. 19) 

IO. november Vedl igeholdelsesdag 

15.-17. november Tur til Strønhull 

16. november Vedligeholdelseskursus med Jørgen Andersen (træbåde) 

19. november Foredrag om DSR's historie (kJ. 20) 

22. november Generalforsamling (kl. 20) 

23. november Ved I igeholdelseskursus med Jørgen Andersen (glasfiberbåd e ) 

7. december Julefrokost 

Nyt fra bestyrelsen 

~ Generalforsamling: Der er nu fundet en kandidat til posten som langtursrochef, idet 
Ulrik Winther stiller op til denne post. Ulrik er medlem af lang1ursudvalget og var bl.a. 
medarrangør af sommerens langture til Norge. 

~ Da priserne løbende stiger og kontingentet ikke blev sat op sidste år, vil bestyrelsen på 
generalforsamlingen forslå en kontingentstigning på IO kr. pr. måned, hvilket er ca. 5 
%, således at nonnalt kontingent vil blive 570 kr. pr. kvartal, svarende til 2280 kr. om 
året. 

~ På grund af problemer med stafylokoksmitte ved roergometrene er der indført 
procedurer vedrørende brug af motionsrum og ergometre. Se nænnere om dette 
andetsteds i bladet 

N yt fra køkkenet 

Portions-prisen på den vanne mad i DSR er ikke steget i de sidste tre år. For at opretholde den, 
af medlemmerne, ønskede kvalitet af maden er vi nødsaget til at Jade portions-prisen stige til 
40,- kr. 
Bestyrelsen har besluttet, at prisstigningen skal træde i kraft pr. I. november 2002. 

På vegne af køkkenudvalgel 
Benedicle Brohm 



Generalforsamling i DSR 

atboJdes fredag d. 22. november kl. 20.00 i DSR 

I dagsordenen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. Forslag kan 
imidlertid stilles af ethvert stemmeberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 30 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden ifølge DSR's love: 

I) Aflæggelse af beretning. 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

3) Særlige forslag. 

4) Fastsættelse a f kontingent for det følgende år. 

5) Valg af formand: Paul Briiniche.Olsen genopstiller. 

6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller. 

7) Valg af sekretær: Dorthe Bartels genopstiller. 

8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller. 

9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller. 

IO) Valg af instruktionsroehef: Christen Krogh genopstiller. 

II) Valg af motionsroehef: Peter Hatlo genopstiller. 

12) Valg aflangtursrochef: Ulrik Winther opstiller. 

[3) Valg afkajakrochef: Søren Møller Christensen opstiller. 

14) Valg afhusforvalter: Mogens Haut genopstiller. 

IS) Valg af to revisorer. 

16) Valg af repræsentanter til DFfR. 

(7) EvI. 



Nyt fra materieludvalget 

VedligehoJdeJseskursus med bådebygger Jørgen Andersen: 

afholdes 16. november kl. 9.00 vedr. træbåde (fortrinsvis for medlemmer afkernegrupper) 
og den 23. november kl. 9.00 vedr. glasfiberbåde (for kajakfolk og kernegrupper med 
glasfiberbåde). 

Opslag med tilmeldingslister til vedligeholdskursus er 
opsat. 

Venlig hilsen 
Flemming, 
materielforvalter 

Løbeklubben 

DSR's uformelle løbeklub starter igen mandag d. 28. oktober. Vi mødes kl. 
18 foran fryseren i båd ha lien og løber mellem 6 og IO km i forskelligt tempo. 

Hilsen Langtursudvalget (Lene Christensen) 

Skøjtetur første søndag i december 

Vinteren nærmer sig, så det er atter ved at være tid til at prøve talenterne af på skøjtebanen. 
Så find skøjterne frem og mød op søndag den I. december kl. 16.00 på Kongens Ny torv . 

Vi mødes ved skøjteudlejningen, så hvis du ikke selv er i besiddelse af et par skøjter, er der 
mulighed for at leje et par på stedet. 

Når vi er blevet godt rundtossede af alle piruetteme, trækker vi over på en af nærliggende 
cafeer - for at indtage lidt gløgg eller en kop varm chokolade og nyde den første juleknas. 

Vel mødt! 
MOlionsudvalgel 



Teknik + rykker indendørs 

Elter. .. kan man blive bedre til at ro afat træne teknik i ergometer?? 

Vintersæsonen er lige om hjørnet, og DSR tilbyder mange arrangementer, som gør 
vintersæsonen kort. Et af dem er leknik+. der er el roteknik-lilbud til den almindelige 
motionsroer hver søndag kl. 16.00. 
Der er ingen mødepligt eller krav om særlige forhåndskundskaber. Du skal bare have roret og 
et ønske om at blive teknisk bedre til al ro hurtigere/ længere pr. kilojoule med færre skader og 
storre glæde ved at ro til følge. 

I sommersæsonen er vi normalt på vandet, hvor vi har eo god koncentreret rotur, med 
vejledning fra et par af klubbens kaproere og instruktører. 

Ved standerstrygning rykker vi i ergometrene. Og nej .... ergometer-træning er ikke bare et 
spørgsmål om at bruge kalorier. Mange oplever også, at de bliver bedre på vandet af at ro 
ergometer, da man lærer meget om timingen i taget - og at bruge lårene rigtigt/bedre. 

En anden stor fordel ved at møde op til teknik+ er, at det giver dig endnu et netværk i klubben. 
Mange deltager kommer fast hver søndag. Dermed er teknik+, ud over bådvedligehold, en 
rigtig god måde at fastholde den sociale kontakt til klubben på. 
Når du har finpudset din teknik hele vinteren igennem, vil rygtet om din flotte stil spredes 
hastigt som en steppebrand, og ved standerhejsning vil klubbens styrmænd og gamle roere 
flokkes om dig som måger om en fiskekuller. 

Catrine Hancke og Michael H. Qvist 
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Efterlysning 
Motionsudvalget vil også gerne i den kommende vintersæson forsøge 
at stable en filmaften! fredagsbar på benene. Vi har 
tidligere kunne låne os frem til enten en videokanon eller 
en film fremviser (til spolefilm), men de kont.akter kan vi 
desværre ikke gøre brug af mere . Derfor vil vi meget 
gerne høre, om der blandt medlemmerne skulle være 
nogen, som kan låne sig frem til den slags udstyr, sådan at 
vi kan gentage succesen med en filmaften i starten af 
det nye år. 

Kontakt venligst malionsudvalget på mail motion@dsr-online.dk eller et af udvalgets 
medlemmer. Vi ser frem til at høre fra dig. 

MOlionsudvalgel 

Rabat i Friluftsland på julegaver eller udstyr til 
skiferien 

Danske Studenters Roklub har for klubbens medlemmer opnået en 
rabataftale med: Friluftsland, Frederiksborggade 52, 1360 København K 

Det er aftalt med Friluftsland, at klubbens medlemmer i ugerne 48, 49 og 
50 kan opnå 10% rabat på alt sportsudstyr med undtagelse af GPS-udstyr 

For at opnå rabanen skal man medbringe det sidst udkomne klubblad og samtidig forevise 
billeddokumentation (betalingskort, kørekort o.lign.) 

Til indkøb klar - køb væk" 

MOlIOnsudvalget 



Aften i historiens tegn - DSR gennem tiden 

Kom til foredragsaften den 19. november kl. 20.15. hvor en gruppe mangeårige medlemmer 
vil fortælle om klubbens historie gennem tiden. 

Hvem der skal fortælle er endnu ikke fastlagt, men det bliver en aften med kaffe og kage. 

Der vil komme nærmere infomlation på opslag j klubben. 

Hilsen Mo/ionsudvafgel 
Dan og Mor/en 

Stafylokok.ker 

Sidste vinter havde Oere roere i klubben problemer med væskende sår. 

Sårene skyldes en bakteriel hud-infektion og smitter via ergomerersæder, håndtag, 
vægttræningsudstyr m.v . 

For at forebygge lignende tilfælde skal følgende regler for brug al træningsrummet efterleves: 

-Alt udstyr skal sprittes af 2 gange før og efter brug. 

-Ved badning i klubben benyttes den desinficerende sæbe i sæbeautomaterne. 

-Hvis man har inficerede sår, er der er træningsforbud l klubben. 

-Alle inficerede sår eller mistanke om sådanne skal rapporteres lil undertegnede øjeblikkeligt. 

-Alle inficerede sår skal podes og typebestemmes før iværksæuelse af antibiotisk behandling. 

Rune Gar/ner 
26 74 7048 
Kaproningschej 



Arkitektkonkurrence 

Sauna og herrernes baderum 
Det har længe været et ønske at renovere området med saunaen og herrernes baderum. Der er 
gjort en del tanker om denne renovering. men for at få den bedste løsning udskrives der nu en 
konkurrence om planløsningen. 

Opgaven er ret bunden, idet saunaens placering og forrummet til saunaen tænkes bevaret. 
Saunaen skal stadig være en fællessauna. men det nuværende forrum og bad til saunaen 
forbeholdes til damer, mens det nuværende bruserum til herrer bliver fællesbad, og det 
nuværende rum med urinal og håndvaske skal være baderum til herrer. Der skal være 2 
indgange til saunaen, en fra damebadet og en fra fællesbadet. Der skal være forbindelse 
mellem herrebad og fæJJesbad. Om muligt skal der være et wc-rum til damerne. 
Dette er oplægget, men måske er der andre muligheder. 

Tegninger af eksisterende forhold og nærmere oplysninger kan du få hos undertegnede. 
De to bedste løsninger præmieres med henholdsvis kr. 2000,- og kr. 1000,-. 
Forslag fremsendes i lukket kuvert til undertegnede inden 31-12-2002. 
Der gives ikke yderligere honorar, såfremt et projekt bliver udført i sin oprindelige 
udformning eller i en revideret udgave. 

Mogens Haul 
Husforvaller 

Bestyrelsesmedlemmernes beretninger for det 
forgangne år 
I lighed med de seneste års praksis bringer vi på de følgende sider bestyrelsesmedlemmernes 
beretninger for de forskellige områder i klubben, således at beretningerne er kendt af 
medlemmerne på generalforsamlingen. 
God læselyst! 

Red. 
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F ormandens beretning 200112002 

Det blev en af de bedste somre i Danmark i adskillige år. Masser af sol og varme, men også 
megen østenvind. For roerne på Øresund var rovejret derfor ikke helt så godt, som sommeren 
lod ane, og for Bagsværd-roerne var det varmt at spurte 2000 m. Det blev endnu en sæson 
med et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til vores medlemmer. De efterfølgende 
beretninger fra udvalgene understreger dene. 

Medlemstallet har været nogenlunde stabilt i de sidste par ar, og ved udgangen af 
regnskabsåret d. 30 september var der 1057 medlemmer. DSR er fortsat Danmarks klart 
største roklub. Medlemmerne kontingenter er den væsentligste indtægtskilde for roklubben, og 
et højt medlemstal er forudsætningen for et bredt aktivitetsudbud. DSR er ikke en rig klub, 
men økonomien er rimelig. Regnskabet for 2001/02 er dog kraftigt belastet af ombygningen af 
toilenerne på l. sal. Denne ombygning kostede over 600.000 kr. og indti I videre har klubben 
selv måne bære en stor del af udgiften. Der er modtaget fondsstøtte, og det er håbet, at Ree's 
Legat vil kunne afse midler, sft resten af udgiften kan dækkes af fondsmidler. Klubbens 
økonomi kan ikke klare større ombygninger og renoveringer via den løbende drift. En 
påkrævet renovering af herrernes badefaciliteter, herunder saunaen, må afvente, at et sådan 
projekt, som løber op i en lille million, kan baseres på finansiering udefra. Bestyrelsen Ilar 
udskrevet en mindre arkitektkonkurrence for at få inspiration til ombygningen. 

Også indkøb af nye både belaster klubbens økonomi. Nye inriggerbåde er også svære al 
skaffe, fordi værtskapaciteten i Danmark er begrænset. Derfor apterer klubben selv "skaller" 
indkøbt udefra. Der arbejdes i øjeblikket på at opbygge et samarbejde med andre klubber i 
Københavnsområdet om fællesbyg af både på DSR 's Bådeværft. Det skulle gerne kunn~ gøre 
bådebygningen mere lønsom, dvs. give os og andre klubber billigere både. 

Bestyrelsen og aktive medlemmer har arbejdet med alternative finansieringskilder i form af 
annoncer i bladet, udlejning af lokalerne i dagtimerne, hvor de ikke benynes af medlemmerne, 
og øget fokus på fonds- og sponsorstøtte. Disse alternative indtægtskilder, som nu så småt er 
ved at bære frugt, kan være et godt supplement, men kan aldrig blive de bærende piller i 
klubbens økonomi. 

Kontingentet blev sidst reguleret på generalforsamlingen i november 2000, og det er 
bestyrelsens udgangspunkt, at kontingentet reguleres hvert andet år på baggrund af den 
forudgående prisudvikling. Der vil derfor på generalforsamlingen blive stillet forslag om en 
kontingentforhøjelse fra 540 kr. i kvartalet til 570 kr. i kvartalet. 

Som nævnt har roaktiviteterne været på et højt niveau i år. Det gælder også inden for 
kaproningen, hvor DSR såvel ved internationale regattaer, herunder VM, ved DM og ved 
langdistance DM har været godt repræsenteret. "Guld fireren" vandt guld ved VM i Sevilla i 
september. DSR har to mand på guldfireren, Eskild Ebbesen og Thomas Ebert, og DSR fik 
den tredje af Danmarks IO medaljer ved VM via Mads Rasmussen, der var rned til at vinde 
bronze i dobbeltsculler (letvægt). DSR fik et danmarksmesterskab ved DM (Thomas Ebert og 
Jacob Amstrup) i to'er uden, men ingen ved langdistance DM, hvor der dog var stor deltagelse 
og gode placeringer til klubben. Ved DM vandt DSR også flere forbundsmesterskaber. 

På Øresund var der som nævnt også stor aktivitet. Hele 200 kaniner fik roret, og 45 opnåede 
styrmandsret. Mange medlemmer med styrrnandsret er en forudsætning for, at alle både kan 
komme på vandet på de gode sommerdage. DSR har en stor båd park, men også mange 
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medlemmer. Pii de rigtig gode sommerdage kan der opstå kapacitets problemer, og derfor 
fastlagde bestyrelsen i eftersommeren nye regler, der medfører, at alle både skal være inde kl. 
17 og til råd ighed for rovagten, for at så mange som muligt, kan komme ud at ro. Denne 
beslutning gaven del reaktioner fra medlemmerne og bestyrelsen vil tage bådfordelingen (og 
fordelingen af roningen over ugen) op på bestyrelsens årlige Strategidag i februar. Der er tale 
om en balance mellem medlemmernes forventninger om at kunne bruge materiellet, nar de har 
tiden, og at klubbens fællesaktiviteter skal kunne fungere. 

Et andet område med stort pres er kajakinstruktionen. DSR har efterhånden faet 170 
medlemmer, der ror kajak, og kajakaktiviterne er blevet en væsentlig del af klubbens 
aktiviteter. Det er dog vigtigt at understrege, at DSR er en roklub og ikke en kajakklub. 
Kajakroningen er blevet en fast bestanddel af roklubbens aktiviteter, og udgør et vigtigt 
supplement til "baglænsroningen". Ventetiden på kajak instruktion skyldes dels, at det er 
bestyrelsens holdning, at roningen i DSR starter med "baglænsroning", og kajakret derfor er 
noget man kan tage efterfølgende, dels at antallet af kajakinstruktører er begrænset. 

Generelt har både motions- og langtursaktiviteter i år været væsentlig højere end tidligere 
med mange medlemmer, der har roet over 2000 km på en sæson. Den kraftige aktivitet 
medfører desværre også et voldsomt slid og mange skader på vore både, som vil kræve en stor 
indsats at vedligeholde i vintersæsonen. Mange medlemmer har dog i løbet af sæsonen været 
meget tlinke efterfølgende at rette op på de skete skader. På en privat arrangeret langtur ved 
Møn i september fik en lånt træbåd fra KVIK nogle alvorlige skader men heldigvis skete der 
ikke personskade. Hændelsen understreger, at roning i kraftig blæst ikke er til at spøge med og 
at man specielt i ukendt farvand med ukendte både har stor respekt for vejret og checker 
vejrudsigten grundigt og hyppigt. 

Bestyrelsen kan indsupplere 3 i bestyrelsen. I forbindelse med driften af køkkenet har 
Susanne Agersnap i tlere ar været indsuppleret som "køgemester". Efter års tro tjeneste valgte 
Susanne i årets løb at trække sig tilbage som menigt medlem af Køkkenudvalget. Som ny 
køgemester udpegede bestyrelsen Benedicte Brohm, og samtidig ændredes tit\cn til det mere 
sigende "Køkken- og udlejningschef' . Med Heidi som vores daglige "madmor" har køkkenet 
faet ny styrke, og da Fødevaredirektoratet dukkede op i juni, efterlod de da også en Smiley. 

Det har længe været bestyrelsens ønske at la et medlem med ansvar for IT -området 
indsuppleret i bestyrelsen. Det har været en stor hjælp, at vi i april fik M ichael Quist som "IT
chef'. Sammen med IT-udvalget har Michael gjort et stort arbejde med bl.a. den ny raprotokai 
og klubbens hjemmeside. Klubben er nu knyttet til nettet via en ADSL-forbindelse, som giver 
billigere og nemmere adgang til nettet. 

l august valgte kajakrochefen Christian Lorentzen at udtræde af bestyrelsen. Som observatør 
har siden Søren Møller Christensen deltaget i bestyrelsesmøderne, og Søren opstiller som 
kajakrochef på generalforsamlingen. 

Nu står vinteren for døren med mange indendørsaktivitetet. Sidste år gjorde medlemmerne 
med materieludvalget og bådformændene i spidsen en stor indsats i forbindelse med 
bildvedligeholdelsen. Sommerens store roaktivitet giver som nævnt masser af arbejde til 
båd holdene. God arbejdslyst! 

Paul Brimiche-Olsen 
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Instnlktionen 2002 

2002 har været et godt år for instruktionen i Danske Studenters Roklub. InstnIktionssæsonen 
startede den 13. april - ca. 14 dage senere end den plejer - men hvor den sene start skulle 
trække i retning af færre kaniner, har det gode vejr i især maj-juni og august trukket i modsat 
retning. Rammerne for årets kanininstruktion har således været gode. 

I 2002 er 268 kaniner startet på instnIktion, hvilket er lidt flere end sidste år, men færre end i 
2000, hvor der startede 313. Denne stigning har givet sig udslag i, at 200 kaniner har fået roret 
mod 160 sidste år og ca. 150 i 2000. Det gode forårsvejr gjorde naturligvis sit, men den høje 
gennemførelsesprocent tyder på, at beslutningen fra 200 l om at kræve betaling af kontingent 
før første instruktionsgang var den rigtige. Betaling før førstegangsinstruktion sikrer 
tilsyneladende, at de, der melder sig ind i højere grad har gjort op med sig selv, at de ønsker at 
ro, og at de i højere grad er motiverede for at afslutte instruktionen. 

Der har igen i ar været stort pres på instruktionen i forårsmånederne og i juni måned. Presset 
har dels skyldtes det gode vejr og dels bar det skyldtes, at vi som tidligere år har forsøgt at 
starte instrukrion for så mange kaniner som muligt allerede i løbet af de to første måneder af 
instruktionssæsonen. Jo før folk kommer i gang, jo bedre muligheder har de for at udnytte 
rosæsonen. Dette pres har give sig udslag i op til 60-70 kaniner på visse roaftener, men ikke 
desto mindre er det langt de fleste gange lykkedes at få alle kaniner pa vandet. At kabalen 
også på de store roaflener er gået op skyldes ikke mindst stort overblik hos 
instruktionsrovagterne og en stor villighed blandt instruktørerne til at tage en ekstra tjans, når 
vejret var godt og kaninerne mange. Ordningen med at kaninerne blot kan møde op til 
instruktion på mandage og onsdag giver dem stor fleksibilitet, men stiller også krav om en 
velvillighed , hvis der ikke er instruktører eller både nok. Delle krav synes jeg, de har opfyldt, 
for selvom der har været (forståelig) skuffelse at spore, nar vi en sjælden gang h~r være nødt 
til at sende kaniner hjem eller bede dem vente, at en instruktør kunne komme ind igen , så har 
der ikke været sure miner. 

[ år har ca. 55 instruktører deltaget i instruktionen A f dem 
er 44 indgået i instruktionsvagtordningen. 
mens resten på eget initiativ er mødt op og har instrueret, 
eksempelvis pli dage med stort pres eller hvis ikke alle de 
instruktører på vagtplanen var mødt op. Selvom der har 
været stort engagement at spore i instruktørkorpset har det 
særligt på de store roaftener .A...... kunnet mærkes, at 
instruktørkorpset godt kunne trænge til en udvidelse Det vil 
gøre rov agten s job lettere og også være med til at sikre, at alle instruktører også i slutningen af 
sæsonen dukker op af lyst og ikke af pligt. Hvis indtaget på ca. 250 kaniner skal opretholdes 
og hvis 75-80 % af disse også fremover skal gennemføre instruktionen er det nødvendigt med 
flere instruktører og gerne Ikre kvindelige instruktører, så kvindernes andel af 
instruktørkorpset kommer til at svare til deres andel af medlemsskaren. 

Der er i skrivende stund afholdt tre teoretiske styrmandskurser -. etl]erde vil muligvis blive 
afholdt i løbet af efteråret. Tidligere indeholdt de teoretiske styrmanJskurser to lcd, idet der 
udover undervisning i de teoretiske srymandskundskaber også blev sat styrmandshold. Som et 
forsøg har vi i år prøvet at lægge disse to dele på to forskellige aftener for at undgå, at den 
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teoretiske undervisning drukner i arbejdet med at sætte hold. Denne løsning visle sig dog at 
være for bureaukratisk, og vi er gået bort fra den igen. 

Ligeledes har vi forsøgt os med meget koncentrerede forløb, hvilket har vist sig at være hårdt, 
men til gengæld en bedre udnyttelse af ressourcerne end mere langvarige forløb. 

På nuværende tidspunkt er der startet 9Y, styrmandshold, hvoraf 7 er afsluttet - resten venles 
afsluttet inden afslutningen af sæsonen eller i begyndelsen af sæsonen 2003. Det er lykkedes 
at holde sidste års styrmandsmangel lidt i ave. idet der ved sæsonens afslutning ventes at være 
uddannet ca. 45 nye styrmænd. Det er igen i ar lykkes Pia at rekruttere 4 nye 
styrmandsinstru ktører. 

Selvom ca. 45 nye styrmænd på en sæson er et.flot resultat, kan det godt undre, at der ikke er 
større interesse for at blive styrmand - ikke mindst fordi vi jo alle har set resultaterne af 
mangelen på styrmænd på de store rodage ogjeg skal ikke undlade at opfordre til, at 
motionsroere med en sæson eller to på b~gen tager sig sammen og tager den styrmandsret. 
Man kan godt ro med sine venner, selvom man er styrmand. 

Styrmandsinstruktionen har i en årrække båret præg af, at der er forskelle i de enkelte 
instruktørers arbejdsmetoder og hvad er mere vigtigt i kravene til hvornår styrmandsretten er 
erhvervet. Ikke mindst det sidste har givet anledning til undren og spørgsmål. Derfor vil disse 
krav i den kommende sæson blive søgt ensrelletlidt mere bl.a. ved at instruktørerne hjælper 
hinanden med at uddanne hold, ved at de mødes og udveksler erfaringer samt ved 
udarbej delse a f en 'kogebog' for styrrnandsinstruktører. 

For første gang i Ilere år er der i 2002 udklækket otterstyrmænd - tre stk. En fjerde star på 
spring straks i den nye sæson. En forøgelse afantallet afotterstyrmænd vil udover at gøre 
Ormen lil en mere benyttet båd (hvilket den fortjener) også være en fordel på store roaftener, 
hvor der er mange roere men for fa bilde og styrmænd. 

Arets kanindåb afholdtes den 24. august, hvor vi var utroligt heldige med vejret. Der var mødt 
ca. 80 kaniner op ti l diiben. S0111 efterlod b~dplads, ponton. havnebassin, instruktører og 
kaniner i stærkt ind fedtet stand. I modsætning til sidste år var der oprørslyst og modstand i 
dette års kaniner, hvilket ikke mindst gik ud over undertegnede. Der skulle gulerodskage og 
gulerodsboller til at pacificere de stridslystne kaniner. Til aftendåben blev der døbt yderligere 
12 kaniner. 
l forhold til tidligere år er der sket et fald i antallet af kaniner, der deltager i kanindåben og 
interessen blandt instruktørerne synes også at være vigende. Den nærmer sig efterhånden det 
punkt, hvor der ikke er folk nok til at løfte den relativt store opgave, som kanindåben er. 
Måske er løsningen at finde på noget nyt, der i højere grad kan motivere både kaniner og 
instruktører til at møde op? 

Jeg indledte med at sige, at 2002 har været et godt år for instruktionen i DSR. Der skal nere 
ting til at gøre et år til et godt instruktionsår: Godt vejr, kaniner og styrmandsaspiranter nok, 
både nok og ikke mindst instruktionsudvalgsmedlemmer, instruktører og 
styrmandsinstruktører som er villige til at buge tid, energi og engagement på at give nye roere 
og styrmænd god instruktion. Ikke mindst de sidste tre ting har der været i rigelig mængde, og 
det skal I have tak for alle sammen l 

Christen Krogh 
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Motionsroningen 200112002 

Vintersæsonen igennem blev der arrangeret flere aktiviteter af social karakter. Skøjtetur på 
Kongens Ny torv, kombineret filmaften og fredagsbar over temaet Bagdad-cafe, kombineret 
vinsmagningsaften og fredagsbar med udsøgte vine fra Sydfrankrig samt to foredragsaftener 
over temaerne henholdsvis træning og kostJernæring. Alle arrangementerne havde stor 
tilslutning. 

I samarbejde med Langtursudvalget arrangerede Motionsudvalget to førstehjælpskurser 
specielt for roere. Det skete i det tidlige forår som optakt til rosæsonen. Deltagerne udtrykte 
tilfredshed med kurserne. 

Vintersæsonen igennem var der tango, og der er arrangeret tango igen til vintersæsonen 
2002/2003. Der er et hold for både begyndere og øvede. Tangoen er blevet lidt af en tradition, 
og noget mange synes er sjovt. 

Rosæsonen indledtes med Løvspringstur på Furesøen i strålende solskin og med totalt 
blikstille vand. En perfekt optakt til rosæsonen 2002 - en sæsonen, der i det hele taget blev 
begunstiget vejnnæssigt. I alt 19 deltog på Løvspringsturen. 

Kredsturen til Struckmannsparken havde 40 deltagere. Tovtrækningskonkurrencen resulterede 
i en førsteplads to andenpladser - ikke dårligt. Det blæste noget op, da bådene sane stævnen 
hjemover, og en båd måne søge læ i Skovshoved havn og hentes hjem dagen efter. Det 
ændrede dog ikke ved, at deltagerne fik en god tur ud af det, hvor de medbragte madpakker og 
godter virkelig var til stor glæde. 

Der blev sommeren over arrangeret fem måneskinsture med efterfølgende natmad og 
fredagsbar. Deltagerantallet var mellem 40 og 70 til roningen og mellem 35 og 50 til det 
efterfølgende arrangement. Turene lå sædvanen tro fredage aftener. Måneskinsturene har ikke 
blot nydt stor deltagelse, men også stor glæde og anerkendelse. 

Sankt Hans lå i år på en søndag aften. Til trods for at det var arbejdsdag dagen efter, var der 
over 100 spisende og endnu flere, da heksen fløj til Bloksbjerg. Forud for arrangementet var 
der sørget for roning, hvor i alt 18 tog ud på en aftentur. 

Der var planlagt Holmentur i slutningen af august. Denne tur m~ne aflyses pga. sygdom hos 
arrangørerne. Der var nogen som mødte op alligevel, og disse fik sat både og udleveret lygter. 

Roskilde Fjord og Slusetur var to heldagsarrangementer og lidt længere ture, henholdsvis 28 
og 36 km. Der var henholdsvis 16 og 2 I deltagere, som var meget tilfredse med dagen. 

Arets sidste tur arrangeret af Motionsudvalget er Løvfaldstur, som planlægges i skrivende 
stund. 

Rovagtsordningen forløb i det store og hele meget tilfredsstillende. Der blev strammet op om 
tidspunkterne for hvornår der sænes både, dvs. kl. 17: 15. Dene bevirkede, at der blev mindre 
stres om at få de gode både, og at Motion+ fik den fornødne tid til at komme på vandet inden 
motionsroningen. Der har været enkelte spisbelastningsdage, hvor roere ikke kom på vandet, 
men det kan næppe undgås. 
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Kanindåbsfesten var et stort hit med 186 spisende og 161 ekstra gæster bagefter til diskotek og 
dans. Humøret var højt, og de sidste gæster måtte "smides ud". 

Alt i alt et tilfredsstillende år med flere forskellige arrangementer med pæn tilslutning og ikke 
mindst gode oplevelser og positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 

MOlionsudva/gel/Peter R. B. Hallo 

Arsberetning for motion+ 2002 

Aret 2002 har været et år med stor deltagelse ved motion+. Både til træning og ved deltagelse 
i langdistance-kaproningerne rundt om j Danmark har vi haft mange roere med. På en typisk 
tirsdag eller torsdag aften har motion+ været benyttet af mellem 20 og JO aktive. Det har også 
ført nogle resultater med sig i form af sølvmedalje og bronzemedalje i damernes turnering og 
en sølvmedalje i herrernes. Vi har som klub gennem hele sæsonen stillet med mellem seks og 
otte båd hold ved hver eneste langdistance, og lørdag d. 5/ I O har vi hele 7 hold, der dyster om 
DM i inrigger på kortbane over I OOOm eller 2000m. Desuden skal i denne sammenhæng 
nævnes årets gruppe af ræserkaniner, der også flittigt stiller op til kortbane efter at have 
V1Jndet Svanemøllematchen i september, efter at have trænet hele sommeren under Bøg 
Mosegaard og Thomas Krumholt. 

Det er flot, at vi kan stille så stor en skare af aktive som repræsentanter for DSR på landets 
kaproningsbaner, samt at de klarer sig så fint, som de gør. Det er ligeledes godt at langt 
størstedelen af motion +'erne enten er eller er ved at blive instruktører for de kommende 
sæsoners horder af kaniner, og derigennem kan videregive noget af den erfaring, de opnår 
under træningen. Ingen tvivl om at det, samt tilbuddet Teknik+ er med til at sætte DSRs 
motionsafdeling på landkortet, som et af de bedste steder at lære at ro udfra en teknisk 
betragtning. 

lkke desto mindre har den store interesse for tilbuddet motion+ gjort, at trænerne Thomas 
Krumholt og Waltraut Lissau har valgt at sætte træningskravene for de aktive stadigt højere 
over de sidste J år. Det har været nødvendigt for at kunne overskue den voksende gruppe af 
mennesker, der er motion+, samt for at kunne fokusere på de roere der træner mest ihærdigt og 
som i sidste ende gerne skulle kunne vinde nogle medaljer. Den store interesse har også 
medført at der enkelte aftener har været problemer med antallet både motion+ anvendte kontra 
de almindelige motionsroere. Debatten er heldigvis blevet løst i fred og fordragelighed, og 
motion+ koordinerer nu brugen af både med den på dagen tilstedeværende rovagt, der har 
råderet over det øvrige motionsmateriel. 

Motion+ har de sidste mange år været et unikt DSR tilbud, der betød koordineret træning i 
inrigger. Først de seneste år er andre klubber begyndt at kopiere den gode ide, bestyrelsen i sin 
tid fik, og lave lignende tiltag. Vi har heldigvis været gode til hele tiden at videreudvikle 
konceptet og gøre træningen endnu mere målrettet og dermed effektiv. Derfor kan vi som 
landets største klub stadig tilbyde gode råd og ideer til de mindre klubber, der med jævne 
mellemrum henvender sig for at høre, hvad vi egentlig laver herinde i Svanemøllehavnen. 

Lars Kristensen og Thomas Krumholt 
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DSR gennemførte to ugeture til Hvalerøerne i sommer. Her et glimt fra uge 29-
et typisk billede fra området med skærgård og sommerhus. (Foto Steen Knudsen). 

Ka./Jepauserne er en vigtig del af dagens program på en langtur. Hvalerøerne, uge 29. 
(Foto Steen Knudsen) 
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Langtursudvalgets beretning 2002 

2002 har været et aktivt år for langtursroerne. Der har været stor deltagelse på de officielle 
ture arrangeret af langtursudvalget og derudover har der værel adski Ilige andre større og 
mindre langture arrangeret af klubbens langtursstyrmænd. På ture arrangeret af 
langtursudvalget har 96 roere deltaget. Derudover har 18 roere været afsted til Skotland og har 
lånt de 6 både udstationeret af DFJR, heraf Svante fra DSR. 
Langtursudvalget har i år sam let en langtursmappe, der står i slyngelstuen, hvor langtursroere 
kan samle information, råd og vejledning til planlægningen af deres langture. Derudover har 
langtursudvalget fungeret som coaches for nye langtursstyrmænd i deres planlægning af 
langture. 

Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsferien (8-12 maj) 
Denne tur er ved at være fast tradition i langtursprogrammet. Den afholdes i Kr. 
Himmelfartsferien, idet der i denne weekend er regatta for gamle sejlskibe, der kommer fra 
nær og Gem og fylder fjorden. 
I år deltog 16 personer - heraf en i kajak - i turen. Vi lånte en firer, to toere, en dobbeltreer og 
en kajak i den danske roklub i Flensborg, hvor vi havde base - og efterhånden færdes 
hjemmevant. Igen i år var det planen at ro fra Flensborg til Sønderborg, men ogsi! i år måtte 
det konstateres, at vinden ikke tillod, at vi nåede længere end til Gråsten. Sønderborg blev dog 
nået med tog, så aftensmaden fredag blev indtaget her. 
Hjemturen til Flensborg lørdag gav mulighed for en længere pause undervejs, som nogle af 
deltagerne udnyttede til en travetur til Lyksborg Slot. 
Lørdag aften blev tilbragt ved havnen i Flensborg, hvor man kunne beundre de mange 
sejlskibe. 

Holland i Pinsen (17-26/5) 
l pinseugen log vi 20 roere afsted for at ro på de hollandske kanaler. Rosporten er forholdsvis 
stor i Holland, men alt materiel er outrigget og dobeltåret, så vi tog egne både med, for at have 
størst mulig målgruppe blandt DSR's medlemmer. Men vi havde stor glæde af de mange 
lokale roklubber til overnatning. Vores landhold tog i forvejen, og blev hver gang modtaget af 
utroligt gæstfri folk. 
Vi roede 228 km fordelt på 7 dage, med en overliggerdag i Amsterdam. Vi startede i det 
gamle middelalder-Holland, og lod os dag for dag, via et par sluser, hæve ud mod havet, og 
det nye havneindustri-Holland. I det gamle Holland er kanalerne lige smalle nok til at man kan 
få god fart på, fodgængere på broer var Oinke til at tage vores flag af, og sætte det på igen 
ef1er vores passage! I Rotterdam forlod vi kanalerne, og kom ud på floden Maas . Her er det 
helt afgørende at man læser tidevandstabeller, til gengæld er der rigeligt plads til både roere og 
fragtskibe' 

Den traditionelle pinsetur (17-21/5) 
Rolangturen i pinseweekenden er en af årets traditionelle ture. J pinseweekenden tog ca. 15 
roere af sted på den traditionelle pinselangtur, der i år gik til Roskilde Fjord. Turen gik til 
Roskilde roklubs sommerhus i Skuldelev. 

Sommerlangtur 2002 - Halden og Hvaler (5-14/7 + 12-21/7) 
Arets sommerlangtur gik til Hvalerne, en gruppe skærgårdsøer i Skagerrak ved den svensk
norske grænse. Området er typisk for skærgården med et mylder af større og mindre øer og 
skær. 
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Udgangspunktet for turen var Halden Roklub inde i lddeljorden. Klubben var meget gæstfri 
og tillod os at overnatte i bådehallen og at bruge deres bad og køkken. Der var to hold af sted, 
hver på 15 personer, som afløste hinanden i uge 28 og 29. De fleste var fra DSR, men der var 
også tre roere fra Kvik og en fra Ry. Vi roede i 5 to-åres inriggere, som blev kørt til Halden fra 
DSR. Vi lejede en bil i Danmark til at trække bådtraileren, og en af roerne fra det første hold 
kørte den både derop og hjem igen, idet han holdt ferie i Norge i uge 29, mens det andet hold 
var af sted. 

På forhånd var der planlagt en rute rundt mellem øerne 
med daglige distancer på 20-30 km og overnatning på 
campingpladser og naturlejrpladser på øerne og 
fastlandet. 
Hold l havde desværre ikke vejret med sig, så de måtte 
fravige planen allerede den første rodag, da blæsten 
forhindrede dem i at forlade IddelJorden. Senere tvang 
vejret dem til ligge i lejr på den samme lille klippeø i tre 
dage i selskab med en flok får. l et desperat forsøg på at 
komme derfra måne de søge nødhavn efter 4 kilometers 
roning. Trods modgangen fik holdet roet 150 km, og turen 
blev gennemført i godt humør. 

Hold 2 havde godt rovejr på hele turen, flere dage var der endda høj sol , svag vind og akut 
fare for hedeslag. Ruten blev derfor gennemført næsten uden afvigelser. Dog undgik vi 
fåreøen på grund af hold I 's dårlige anmeldelser. I alt roede vi 130-150 km i det smukke 
område, og der var en god stemning på holdet. Dagsdistancerne var relativt korte, så der var 
god tid til en lang frokostpause og lejrliv om aftenen på de naturskønne lejrpladser. Hver aften 
var der hygge om bålet, indtil et uanmeldt aftenbesøg af tre repræsentanter for de norske 
myndigheder (politi , brandvæsen m.fl .) gjorde det klart for os, at bål og åben ild er ikke tilladt 
på Hvalerne om sommeren pga . brandfare. 

Kaninlangtur (9-11/8) 
I weekenden den 9.-11. august tog 15 DSR roere, på kaninlangtur. Turen gik fra Svanemøllen 
til Rungsted roklub, hvor der blev overnattet. Dagen efter gik turen videre til Snekkersten 
strand, hvor frokosten blev indtaget og afsluttet med en kæmpe is, inden vi roede retur til 
Rungsted roklub og dagen efter igen hjem til Svanemøllen. Vejret holdt fint tørt og to af 
dagene var det rent blikvand og højt solskin, hvilket jo er den allerbedste made at introducere 
for nye medlemmer, hvad en langtur går ud på. Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur. 

Langtursstyrmandsuddannelsen 
For at blive langtursstyrrnand skal man have gennemført etlangtursstyrrnandskursus, have 
langturserfaring, have arrangeret en mindre langtur (3 dage) sammen med andre og have 
gennemført en entringsøvelse . 
Der har i ar været stor søgning til langtursstyrmandsuddannelsen pga. den heftige 
langtursaktivitet. der har været i år. Der var i foråret 8, der deltog i langtursstyrmandskurserne, 
og i efteråret skal 6 af sted, og 3 står på venteliste. 3 kursister er allerede tilmeldt kurserne til 
foråret. l år har 13 deltaget i de 3 entringsøvelser gennemført i juni - august. I år har 8 DSR 
medlemmer ansøgt om langtursstyrmandsret, og 6 har fået denne. 2 har fået afslag pga. for lidt 
erfaring med at arrangere en langtur. 

Lene Christensen, Langtursudvalget 
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Kaproningschefens beretning 

Sæsonen 2002 blev for DSR's kaproningsafdeling en sæson med noget blandede resultater. 

DFfR's 8'er grandprix turnering bakkede vi op om med massiv deltagelse. DSR var således 
repræsenteret i fire ud af fem mulige divisioner med fire fulde hold, i alt 32 roere og to 
styrmænd. I damernes l. division blev det til en flot l. plads foran Odense og Sorø. I herrernes 
l. division blev det til en lidt ærgerlig 2. plads, idet Sorø vandt på flest førstepladser gennem 
sæsonen efter, at der var blevet konstateret pointlighed mellem holdene. I herrernes 2. division 
blev det til en god solid anden plads efter Bagsværd Roklub, der med rigtig gode takter viste 
sig værdige til at rykke op i I.division . DSR's 3. divisionshold blev nummer 4 efter en god og 
stabil indsats afvores veteraner sæsonen igennem. 

DM i år var til gengæld en noget tam affære for DSR. Med kun 14 dage mellem DM og VM 
var træningsmulighederne op til DM meget begrænsede. J alt blev det til 2 DM'er og 5 FM 
(forbundsmesterskaber). DM'et i 2- med Thomas Ebert og Jacob Amstrup, var Thomas Eberts 
8. DM i denne bådtype i træk og måske den største DSR-præstation ved dette års DM. DSR 
var dog med 7 andenpladser med til at gøre dette ars DM til en publikumsgyser med mange 
rigtig tætte og spændende løb. 

Internationalt markerede flere DSR roere sig med flotte medaljer til VM. Eskild Ebbesen og 
Thomas Ebert var således med til endnu en gang at vinde guld i herrernes letvægtsfirer uden 
styrmand og bragte dermed atter "guldfireren" pli ret kurs mod OL. I herrernes letvægts
dobbeltsculler imponerede Mads Rasmussen, der med sit unge talent vandt bronzemedalje og 
dermed ligeledes er godt på vej mod OL. 
I herre-Jetvægtssinglesculler blev det ved Nations Cup (ungdoms-verdensmesterskaberne for 
unge under 23) til bronze til Martin Nielsen. . 

Hjemme i klubben så tre nye projekter dagens lys: U-23-projektet tog sin spæde begyndelse 
med det formål selv i DSR-regi at udklække unge eJiteroere. Et otterprojekt ved navn "Det grå 
guld" for tidligere herreelitellandsholdsroere blev startet op med det formål at fastholde disse 
roeres erfaringer og potentielle resurser i klubben. Og sidst, men ikke mindst fortættede et 
motionsveteranhold sig bestående af gode gamle kræfter. 

Rune Gartner 
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Kajakberetning 2002 

Kajakaktiviteterne i DSR udviste fortsat fremgang i sæsonen 2002. 
Uddannelse og frigivelse af nye pingviner, kombineret med tilgang af 
nye medlemmer med kajakret fra andre klubber, har ført til , at vi nu er 
mere end 170 aktive kajakroere i DSR. 

Instruktion 
Interessen for kajakroning blandt DSR's medlemmer er stor, og derfor må mange væbne sig 
med tålmodighed, inden de kan komme under instruktion. Den væsentligste llaskehals er 
manglen på uddannede kajak instruktører, der har mulighed for at deltage i den tidkrævende 
uddannelse af de nye pingviner. l år har kajakudvalget forsøgt sig med en ny struktur for 
pingvin-instruktionen, hvor en ansvarlig instruktør, assisteret af hjælpeinstruktører, tager 
ansvaret for et hold pingviner fra start til slut. Del er vores opfattelse, at denne metode har 
været effektiv, og vi vil videreudvikle konceptet til næste sæson. Ca. 15 nye pingviner har faet 
kajakret i år. 

Materiel 
På materielsiden har der i år været fokuseret på at udfase ældre og udtjent materiel (solgt på 
kajakauktion) til fordel for nyt. BI. a. kan det nævnes, at vi har suppleret kajakparken med 4 
nye "Bull" letvægts-turkajakker. Disse kajakker er meget populære blandt medlemmerne, ikke 
mindst i forbindelse med de ugentlige Hellerup Handicap løb. Derudover har vi også haft 
mulighed for at indkøbe to nye letvægts K2-turkajakker. 

Langture 
Kajakker er som skabt til langture. Glem alt om trailer, alt hvad der behøves er en bil med 
tagbagagebærer. [sæsonens løb har der været flere mindre "private" kajak-Iangrure, ligesom 
kajakker har deltaget på inrigger-langture, bl. a. i Pinsen på Roskilde Fjord. Derimod matte et 
forsøg på at etablere en ugetur til Sverige i sommerferien desværre opgives pga . manglende 
tilslutning. 

KajakJob 
De ugentlige Hellerup Handicap-ræs og det klassiske "Mølleåens Blå Bånd" i september har 
igen i år tiltrukket mange DSR-roere, ca. 25-30 stillede op til disse løb. I de mange øvrige 
kajakløb sæsonen igennem har der kun været deltagelse fra en håndfuld roere fra DSR. Det er 
ærgerligt, for flere af disse løb er med distancer på omkring 20 km velegnede for mange flere 
roere, også motionsroere. Flere af løbene er deciderede TRJM-Iøb, hvor det er ro-oplevelsen 
snarere end konkurrencen. der er det centrale. DSR formår imidlertid også at gøre sig 
gældende i konkurrence-roningen. Således hjemførte Titus Gylvin en bronze-medalje i K 1 Tur 
Senior-klassen ved DM-stævnet i september, ligesom det blev til en række præmie-placeringer 
i Mølleåens B.lå Bånd. 

Motionsroning 
Der har været rigtig meget aktivitet på vandet og omkring kajakskuret j ar. Med frigivelsen af 
nye entusiastiske pingviner, fortsat stor aktivitet blandt mange af 200 l-pingvinerne, hvoraf 
mange er blevet rutinerede, og endelig tilgangen af flere erfarne kajakroere udefra, lover det 
godt for fremtiden. Vi glæder os allerede til næste sæson! 

Kajakudvalget 
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Materiellet 2001/2002 

I november 200 I a/holdt vi ligesom sidste år et vedligeholdelseskursus om træbåde med 
båd bygger Jørgen Andersen, hvor 11 personer deltog. Som sidst gav Jørgen Andersen en 
gennemgang af, hvordan en inrigger er bygget op, samt lærte fra sig, hvordan man reparerer 
den. I november i år bliver der afholdt et kursus om vedligehold af træbåde samt et kursus om 
vedligehold af glasfiberbåde. 

Til vintervedligeholdet tik Materieludvalget samlet 20 hold bestående af bådformand, 
kemegruppe og slibehold, som blev fordelt på 31 både med større og mindre opgaver. For at 
aflaste bådformændene blev der lavet kernegrupper, hvor det så var meningen, at 
organiseringen skulle deles mellem disse. De fleste af bådene blev klar til standerhejsningen. 
Blandt de store bådvedligeholdsopgaver kan nævnes Vidar og Loke, hvor bådformændene, 
kernegrupperne og slibe holdene med en stor indsats fik givet bådene en ordentlig gang lak. 
Desuden blev Olsen efter to vintres vedligehold færdig, og i løbet af sæsonen begavet med fire 
nye arer. 
Desværre var der også enkelte af holdene, der af forskellige årsager ikke kom i gang med 
vintervedligeholdet. En af årsagerne var, at den enkelte båd formand ikke fik respons eller kun 
negative tilbagemeldinger fra de enkelte medlemmer på holdet. 

For at få vintervedligeholdet til at fungere optimalt afholdt vi i april et evalueringsrnøde med 
bådformændene. 
På evalueringsmødet deltog 10 båd formænd, og den overvejende tilbagemelding og erfaring 
var at badholdene skal være valgt af bådforrnanden for at det fungerer. Ellers har 
båd formændene haft både positive og negative oplevelser ved at koordinere vedligeholdet af 
de enkelte både. 

Til denne vinter vil vi forsøge os med, at det hovedsageligt hedder kernegrupper, og udelade 
at have en konkret bådformand, denne vil i stedet være kontaktperson for materieludvalget. 
Desuden er det tanken, at de nye hold følger deres båd gennem hele sæsonen, for at der 
hurtigere kan blive taget hånd om en skade. 

Generelt har der denne sommer været mange medlemmer, som af eget initiativer begyndt at 
udbedre en skade, eller har kontaktet Materieludvalget for en hurtig reparation fra værftet. 

Udover bådene er der også gjort en stor indsats for at få bådvognene gennemgaet og repareret. 
En del af bådvognene har fået ny galvanisering for at kunne klare de daglige ture op og ned af 
rampen og i vandet. 

Det er Materieludvalgets håb, at klubbens medlemmer vil yde en mindst 
lige så stor indsats i det kommende år for at holde vores bade i fortsat 
god stand. 

Flemming Borg Jensen 
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Beretning fra køkkenudvalget 2002 

Nu har Heidi været hos i et år, og hun har gjort et stort stykke arbejde for al efterleve de 
ønsker, der fremkom ved sidste spørgeskema-undersøgelse blandt medlemmerne vedr. 
tilfredsheden med bilde smagen og kvaliteten af maden, der serveres i DSR. Dette har ført til, 
at antallet af spisende pr. dag er steget. 
Medlemmernes besvarelser af spørgeskema-undersøgelsen har været en stor hjælp for 
køkkenudvalget og vi håber at l igen i år vil hjælpe os med at besvare et nyt spørgeskema, så 
vi løbende kan lave mad, der lever op til medlemmernes ønsker og behov. 

Det er os en glæde at se, at medlemmerne har lyttet til Heidis og Køkkenudvalgets appel om at 
rydde bedre op efter jer selv i køkkenet. 

Vi har en stor tak for hjælpen til årets kaniner der, med godt humør og interesse, har ydet en 
stor indsats i køkkenet, ved at aftjene deres kaninpligt. 

En lille gruppe medlemmer lagde et meget stort stykke arbejde i køkkenet, da Heidi havde 
sommerferie, ved at sørge for, at der blev lavet mad i to ud af der tre uger, hvor Heidi hDldt 
ferie. Vi håber, al endnu flere vil hjælpe med madlavningen til næsle sommer, så del ermuligt 
al holde køkkenel åbent i hele perioden, hvor Heidi holder ferie , da del er for dyrt al ansætte 
en vikar. 

Køkkenudvalget består af: 

Benedicle Brohm 

Susanne Agersnap 

Hanne Vind 

Peler Juhl Madsen 

Thomas Quaade 

På vegne af køkkenudvalget 
Benedicte Brohm 
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Sådan gik det ved VM, DM og Otter Grand Prix 

Al Mette Bacher 

VM i Sevilla 

Er man bare en lille smule ro-interesseret. er man formentlig velorienteret om, at de danske 
roere gjorde det helt fantastisk ved årets verdensmesterskaber, der fandt sted i Sevilla. 
DSR havde flere roere med. hvoraf tre vendte hjem med medaljer. 

Det blev til guld lil lervægtsfireren, der dermed aner kan bære navnet: GULDFJREREN, og 
del Vl\r Eskild Ebbesen & Thomas Ebert (hvem ellers), der kunne stryge helt til tops med Thor 
Kristensen fra Hadsund og Stephan Mølvig. Bagsværd Roklub. 

Mads Rasmussen roede sig til en fornem bronzemedalje i letvægts-dobbeJtscu Iler sammen 
med Rasmus Quist fra Fredensborg. 

Jacob Amstrup Møller strokede Jetvægtsotteren til en fjerdeplads i finalen. Mandskabet havde 
gennem del meste af sæsonen været plaget af skader og udskiftninger - og da netop 
sarnmenroning er alfa og omega for at komme først. var det ikke ligefrem de allerbedste 
betingelser for at tage en medalje. 

Kirsten Kirk Jepsen strokede kvindernes letvægts-dobbeltfirer, der også havde haft 
udskiftninger i elvte time. Holdet måtte tage til takke med en førsteplads j B-finalen, og blev 
dermed en samlet nummer syv. 

Leo f [orsted og Gunnar Levring roede tung firer og levede op ti I forventningerne ved at blive 
nummer tre i B-finalen - altså en samlet niendeplads. 

Det ska I nævnes, at vores nabo, Roforeningen K V IK, også gjorde det fantastisk med dame
dobbelt fireren, der to g sølv. 

Samtlige roere blev fejret over flere omgange. Først ved hjemkomsten i lufthavnen, dernæst 
ved en reception i Roforeningen K VIK, og i forbindelse med Danmarksmesterskaberne den 5. 
Oktober, fejrede roforbundet årets medaljetagere fra U23-VM og senior-VM. 

Ved U23 vandt DSRs Martin Nielsen bronze l Jetvægts-singlescuJler 

Danmark$me$terskaberne~ 5. oktober på Bagsværd Sø 

DSRs mandskaber fik noget at se til - og i forhold ti I de senere år, hvor roeme fra DSR, storl 
set tog sig af samtlige medaljesæt i senlorernes løb, var det ikke mange mesterskaber klubben 
kunne tage hjem med, da der skulle gøres status. Her følger placeringerne: De første tre i 
finalerne. 

J kvindernes letvægts single-sctJ!ler blev Kirsten Kirk Jepsen nummer to, og den samme 
placering tilfaldt Mads Rasmussen. mens Martin Nielsen blev nummer tre i mændenes ditto . 



Christina Aagaard-Jensen & Cecilie Askov-Christensen blev nummer to i dobbelt-sculler, 
åben klasse, mens Kristina Andersen & Kirsten Kirk Jepsen roede et Forbundsmesterskab 
hjem i kvindernes letvægts dobbelt-sculler. 

Det blev til dobbelt-sejr i mændenes letvægts dobbelt-sculler - og det kunne da heller ikke 
blive andet med bare to hold til start - hvor begge kom fra DSR. 
Anders Møller & Adrian Tan genvandt mesterskabet foran: David Peick og Mads Boesen. 
Samme Anders Møller modtog med Nikolai Hjelmroth en medalje for Forbundsmesterskabet i 
letvægts toer uden styrmand, der blev vundet uden kamp. 

Selvom løbet i letvægtsfirer er et ærkeægte Danmarksmesterskab, er det tilsyneladende ikke 
noget, der trækker folk til. DSR var alene anmeldt og dermed vandt: Nikolai Hjelmroth, Jacob 
Amstrup Møller, Thomas Ebert & Eskild Ebbesen DlF-mesterskabet uden kamp. 
Senere roede Thomas Ebert & Jacob Amstrup Møller om Danmarksmesterskabet i loer uden 
styrmand, hvor bare et hold turde møde DSRs, som vandt sikkert. Det var Eberts 8. 
Mesterskab i træk i denne bådtype - S3 nu går han efter de IO. l! I 

Det blev også til sejr - men Forbundsmesterskab i mændenes firer med styrmand over 1000 
meter, bvor Niels Jørgen Gommesen, Morten Tibian, Jack Ekman & Rune Gartner med cox. 
Ayoe Buus trak mesterskabet hjem. 
l mændenes dobbelt-firer blev til en 2. Plads til: Mads Bisgaard, Martin Nielsen, Niels Jørgen 
Gommesen & Mads Rasmussen, mens det blev til en 3. Plads i kvindernes otter: Line 
Bertelsen, Christine Windfeld, Birgit Hardtman, Helle Luthman, Kristina Andersen, Anja 
Hardtman, Mette Mathiasen, Elsebeth Thing og Ayoe Buus .. 

En andenplads fik DSR i mændenes otter: Mads Bisgaard, Gunnar Levring, Leo Horsted, 
Morten Skov Hansen, Svend Pedersen, Jacob Amstrup Møller, Eskild Ebbesen, Thomas Ebert 
og Ayoe Buus. 

Det blev til et Forbundsmesterskab i 2-åres inrigger hos kvinderne, hvor DSR mødte med tre 
hold til start mod KVfK. 
Mestre: Birgitte østergaard, Helle Hansen & Berit Hansen. En tredjeplads i samme løb til: 
Helene Frische, Birgitte Sommer & Benedicte Brohn. Jørgen Theil blev nummer to i veteran 
single-sculler. 

Endelig finale i 8GP 

Det var en kold og sur efterårslørdag. Så sur, at det havde været mere på sin plads at være 
indendørs. Men den sidste regatta i 8GP-turneringen skulle overstås - og her klarede DSR det 
fremragende med flere flotte resultater. Det lykkedes for DSRs damer at ro sig helt til tops i 
8GP denne gang - og selvom der var pointlighed efter regattaen i Maribo, var der opnået flere 
førstepladser ved den første turnering i Viborg - og også denne gang blev del til topplaceringer 
til holdet, der stort set var identisk med DM-otterens mandskab. 

For mændenes vedkommende deltog DSR med en otter i hver division - og selvom del hver 
gang var en større kabale for kaproningschefen, der skulle ga op, lykkedes det at skrabe tre 
ottere sammen, der alle gjorde det fint. 
Denne gang fik arrangørerne noget at se til, for ingen tog i ed, at DSRs nærmeste konkurrent 
fra Sorø ville placere sig dårligere end en 2.plads i otterløbel. Men det skete - og dermed 
havde DSR og Odense hver 133 point. 
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Efter en nærmere finoptælling af I .pladser, viste det sig, at Sorø Roklub havde flest af dem -
og dermed blev Sorø den endelige vinder i herrernes l. division. 

I 2. division blev DSR nununer to efter Bagsværd, og i 3. division opnåede DSR en 
fjerdeplads. 

Næppe er sæsonen på vandet overstået, før roerne skal i gang med vinterturneringen i 
ergometrene. Om det og meget mere, kan man .Iæse om i de næste numre af klubbladet. 

DSR-succes ved Mølleåens Blå Bånd 

Kajakløbet Mølleåens Blå Bånd 21. september, der markerer afslutningen på løbs-sæsonen, er 
efterhånden blevet en meget stor begivenhed med mere end 700 tilmeldte. Også DSR stillede 
igen i år talstærkt op, med mange flotte resultater til følge: 

Dameklasser (8 km): 

Dame Senior K I lur 36+: 
Dame senior K l tur: 

Øvrige klasser (14 km): 

K4 senior: 

Tina Taul blev nr. l i 0:53:54. 
Signe Husted blev nr. 3 i 0:56:55 

Christian Røen og Martin Nielsen vandt denne klasse i en blandet båd med Brian Sommer 
(NF) og Tom Klausen (Gladsaxe). Tiden blev 0:59:00. 

Mix Senior K2 tur: 
LeifWerborg og Jeanne Thomsen (Vallensbæk) blev nr. 2 i 1:04:26. 
Eva Brøndum og Lars B. Kristensen blev nr. 3 i 1:06:39. 
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Bronze til DSR ved DM i kajakmarathon 

Så gik det hen og blev den 14. september, hvilket betød, at Skælskør kaldte. 
De var værter for årets DM i kajakmarathon, en rute på 28 km med to overbæringer. 
Vejret var i kategorien stiv pelikan med et stænk af orkan. Med andre ord lige noget for en 
DSR-roer. Nu skulle der padles!!! 
Der var syv tilmeldte i turkJassen med blandt andet vinderen fra Tortur de Gudenå i år. 
Jeg kom ræsende et kvarter før start og skulle nu orientere mig endeligt omkring ruten, have 
godkendt båd, klæde om mm. 
Jeg sagde , jeg var sendt aL DSR og straks blev der hidkaldt nogle hjælpere ogjeg blev båret 
ned til vandet og sat i min klargjorte kajak. Pludselig låjeg klar til start. Vejret, rygtet om 
DS R-roere og sygdom havde holdt nogle hjemme, og vi var nu kun fire i klassen. Vi stirrede 
på hinanden, og pludselig gik starten. 
Fjorden blev pisket op, og vi ramte saodbunden, da vores kraftfulde tag skovlede vandet væk 
og op på land. 
Vejret var hårdt og blev kun værre. Selv havmågerne var gået i læ, og allerede ved første 
overbæring var kajakken fyldt med vand . 
Efter overbæringen på knapt 100 m havde jeg skabt mig et hul og lå nu lil bronze. 
Jeg padlede skyndsomt videre ud genr.em kanalen til inderfjorden. Denne del af ruten på fire 
km skulle passeres tre gange i alt. Det mindede mest af alt om white water-kajak, ogjo mere 
man trodsede bølgerne, des mere vand kom der ind. Hele fem gange i alt målle jeg ind til 
bredden og tømme kajakken, hvor der tit var selskab af flere roere. 
Jeg aktiverede mit, indtil denne dag ukendte laksegen, og kæmpede mig videre. Havde jeg 
haft skæl, tror jeg ingen ville have benærket forskellen. 

Mit laksegen drev mig dog videre, og efter godt fire timer blev det klart, at DSR havde raet 
bronze . Turen burde højst have taget 2Y, time under normale forhold. Jeg havde roet i mit livs 
dårligste vejr og sjældent set så mange svømmende kajakroere, og nu var det pludselig tid til 
medaljeoverrækkelse med indmarch og det hele. Det skal retfærdigvis siges, at det i turklassen 
hedder forbundsmesterskabet, da der k.un kan være en danmarksmester, og det naturligvis må 
være i kapklassen. 

Ttlus på sejrspodiel (nr. 3, længsllil høre) 
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Dagen efter skulle Leif "et gear" Werborg forsvare DSR, og i vanlig stil mødte han 
toptrimmet op til fighten på vandet. Grundet det hårde vejr dagen i forvejen havde han skiftet 
sin vante kapbåd til en mindre livlig, men tungere sag. Imidlertid var ruten lagt om, så man 
ikke kom ud i de rigtig høje bølger, og nu viste båden sig at være en stor ulempe. 
r forhold til konkurrenterne var den for tung, og det kostede fart allerede i starten. 
Efter en omgang måtte Leif modvilligt trække sig, da han fik ondt og ikke ville ødelægge 
noget efter netop overståede skulderproblemer. 
Dette understreger endnu en gang, hvor afgørende det er med den rigtige båd. Utrolig 
ærgerligt for klubben og Leif, at han ikke som så mange andre gange fik metal med hjem. 
Han tog det dog pænt og ligger fortsat højt placeret på min personlige idolliste. 
Slutteligt skal lyde en stor tak for et flot arrangement til dette års arrangør Skælskør Roklub, 
ogjeg håber vi til næste år kan stille op med nere DSR-roere end i år. Løbet er en stor 
oplevelse, kan varmt anbefales og giver rig lejlighed til at se toppen af dansk kajaksport på tæt 
hold. 

Pagajsving og kajakhilsener 
2640 Tilus Gylvin 
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Materiale til bladet kan sendes på e-mail til adressen: bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette til DSR med att. til redaktionen, eller man 
kan sende maskin- eller håndskrevne indlæg, hvis man ikke har mulighed for andet. Indlæg kan 
afleveres i brevsprækken på kontoret i båd hallen med attention til bladredaktionen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i mails. Endvidere beder vi om, at ind læg ikke forsynes med sidehoved og
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager også gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadline for næste nummer: fredag d. 15. november 2002 

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

Redakt10n: Lars Bundesen (ansvarshavende), LW1dtoftegade 96, 3.tv., 2200 København N, 
tlf. 35 82 14 18, Henrik Pedersen og Marianne Bentzen. 

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: I. 300 stk. 

Sæsonglimt: Både til sankthansaften og på mange andre lune aftener i sæsonens løb 
var grillen i brug. Her har bl.a. instruktionsrochef Christen Krogh styr på pølserne. 

(Foto." Lars Bundesen) 
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Orienteringsløb efterår 2002 

Dato Løb 

3. november Gåsehusløb 

24. november Gåsehusløb 

15. december Julekispus, Gåsehuset 

Der er som sædvanlig valgfri star1 mellem kJ. IO og 12 fra Gåsehuset i Ravnsholt Skov ved 
Allerød, og distancerne er igen i år 3 km, 5 km og 8 km. Alle er velkomne, medlemmer af 
DSR, såvel som deres venner og bekendte. 

Yderlige oplysninger kan hentes på www.dk .olienteenng.org under 'Terminsliste'. Se også 
under '0stkredsen karrusel' hvor diverse lræningsløb i København og Nordsjælland er listet. 

Se også sektionens hjemmeside for at finde Ilere oplysninger om disse løb eller andre 
løbst ilbud: 
hnp://homeO. ineuele.dk/rc lausenJdsr/osek.htm eller via www.dsr-online.dk 

Tilmelding til orienteringsløb: 

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

Øvrige løb: Johan frydendal, 
Engbakken 27 
2830 Virum 
TIL 38 17 62 52 (arb.) 45 85 8605 (priv.) 

(tilmelding 14 dage før) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Tlf. (køkken og kontor): 39296326 Telefax: 39296322 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 Il 

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

Kaproningscbef: 
Rune Går1ner 
Skindergade 32, lej . 17 
1159 Kbh. K 
ir 26747048 
e-mail : kaproning@dsr-online.dk 

Langtursroebef: 
Lene Christensen 
Præstøgade 18, 2.th. 
2 l 00 Københa vn ø 
ir 354205 15 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haul 
Strandvænget 55 
2100 Københa vn ø 
ir 39298499 
e-mail : husforvalter@dsr-online.dk 

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

Formand: Kasserer ' 

Kasserer : 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
ir45858605 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

lostru kt ionsroe hef: 
Chrisl en Krogh 
Benlzonsvej 39, 4.lh. 
2000 Frederiksberg 
ir 38 IO 95 62 
e-mail: inslruktion@dsr-online.dk 

Kajakrochef: (konst.) 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
ir 35 34 44 63 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Kokken- og ud lejningscbef: 
Benedicte Brorun 
e-mad kockkcn(ti:dsr-online .dk 

Kontingent kasserer: 

Kun skri ftlige henvendelser : 
DSR, SIrandvænget 55, 
2100 København ø 
e-mail: kontingent@dsr-online.dk 

Orienteringsscklioneo 

Sekretær: 
Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 SI. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 
ir 45 88 58 86 ir 38284871 ir 45858605 

Sekretær: 
Dorthe Bar1els 
Hjelmsgade 2, 2.tv . 
2100 København ø 
ir 39274882 
e-mai\: ,ekrelaer@dsr
online.dk 

Motions rochef: 
Peler R. B. Hallo 
Lysefjordsgade 7, sl .th . 
2300 København S 
ir 325951 00 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

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

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
ir 36771009 
e-mail : materiel@ 
ds r-online. dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
ir 396803 19 
e-mail : h'u@ssidk 

J I 



VM-bronze til DSR: DSR 's Mad~ Rasmussen(ti/ højre} og Rasmus Quist fra 
Fredensborg (t. v.) vandt bronze i herrernes letvægts-dobbeltsculler ved VM i Sevilla. 
(Foto: Lars Bundesen). 
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Forslag til generalforsamlingen 
om vedtægtsændringer 

Mogens Haut fylder 75 år 



MOGENS fylder 75 år 

DSR's mangeårige hus forvalter, Hjelmsjo's nestor, klubbens diskrete jazzmusiker, Mogens 
Haut, fylder 75 år d. 7. december. Derfor alliolder klubben: 

Reception fredag d. 6. december kl. 16-18 i klubbens lokaler 

Kom og vær med til at hylde Mogens for hans store indsats for DSR 

Paul Briiniche-Olsen 

Bemærk venligst: Mogens oplyser, al han ikke ønsker sig gaver. I siede t kan bidrag gives Iii 
Dansk Flyglningehjælp, Amnesty International eller Greenpeace. 

Udgivet af Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

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

Bladets adresse: bladet@dsr-online.dk Næste ordinære blad udkommer primo december. 

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: I. 300 stk. 



Ændringsforslag til DSRs love 

og DSR' s reglement 

Ole Riisgaard har stillet et forslag til ændring af DSR's love til vedtagelse på general
forsamlingen d. 22. november: 

J. Lovændringer 
Der foreslås, at der i lovenes §4 ("Medlemmer ') slettes følgende: 

""., der er adgangsberettiget til en af de højere læreanstalter, samt elever i 
gymnasieklasserne og tilsvarende uddannelser. Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved 
flertalsbeslutning optage andre som aktive medlemmer. " 

Konsekvensen er, at der ikke længere vil være el uddannelseskrav for, at man kan være 
medlem af DSR. 

Ole har samtidig stiUet forslag til ændring af reglementet. Bestyrelsen fastlægger klubbens 
reglement, men forud for stillingtagen til Oles forslag vil bestyrelsen gerne lægge det frem til 
drøftelse på generalforsamlingen. Forslaget lyder: 

2. Ændringer afreglementet 
Der foreslås, at der i reglementet tilføjes følgende til slut i § 4 ("Rettigheder 'J: 

"Bestyrelsen kan fratage et med/em hans/hendes rettigheder" og 

"Når et medlem bliver 70 år gammel taber han/hun sin roret og skal/kan generhverve den 
Det samme sker ved det fYldte 75. år og det fYldte 80. år samt hvert år efter man er fYldt 80 
år" 

Paul Brilniche-Olsen 

§§ 



Teknik+ - et godt tilbud! 

Hvad er Teknik+? 
Teknik + er træning/instruktion for alle roere , som 
ønsker at få afpudset deres ro-tekniske kunnen . 
Træningen bliver varetaget af en gruppe erfarne roere. 
Vi vil gerne være med til at lære jer at ro bedre, mere 
effektivt og samtidig give jer en hyggelig tur på vandet. 

Hvad får du ud af at komme til teknik+? 
(Hvis du ønsker blot et af nedenstående muligheder, så mød op!) 

• Gode rooplevelser. 

• Færre skader. 
• Større roglæde. 
• Mere fart i båden ved samme energiforbrug (hvem kan sige nej til det?). 
• God stemning og holdånd . 

Kan du deltage? 
Ja, hvis du har roret. (Dog ingen begrænsning her om vinteren). 

Hvor skal du møde op? 
Mød op kl 16.00 omklædt i trænings lokalet her i vinterperioden. Om sommeren mød op på 
bådpladsen. 

Hvordan fungerer det? 
I træningslokalet har vi ergometerne til vores rådighed i en time. Trænerne kikker og retter på 
jeres roteknik i ergometerne. 

Om sommeren sætter trænerne holdene til bådene fra gang til gang og retter derefter roernes 
teknik fra motorbåd eller styrmandssæde. 

Vel mødt! 

Teknik+ træner-ha/det 
Maria, K/aus, Melie, Marianne, Jokum, Bjarne, Henrik, Hans, Karen og Berit 
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