
DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. O I * Februar 2004 * 72. ÅRG. 

Arets julefrokost bød på meget andet end julemad og drikke. For selvom det er jul. så er VI vel en 
ægte roklub. Derfor havde det nye Styrmandslaug (som står for underholdningen denne aften) 
arrangeret konkurrencer i diverse ergometer-kunstner. 
De Io konkurrenter på billedet er (fra v.) Steen Knudsen og Ulrik Hvidt 



Redaktionen: 
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 04 64, Annemette Ryge, Henrik Pedersen, 
og Peter Wigb Magnus 

Materiale til bladet kan sendes på e-mai! tiladressen:bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette eller Cd-rom til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktions bakke i bestyrelses lokalet eller i brevsprækken på kontoret i 
bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede !iler til e-mails og ikke 
som tekst direkte i mai Is. Endvidere beder vi om, at ind læg ikke forsynes med sidehoved og -
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager meget gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadlines 

Marts nummer (udkommer primo marts): 

April nummer: (udkommer primo april): 

Mandag den 09. februar (senest) 

O nsdag den 10. marts 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: l. 250 stk. 

INDMELDELSE: sker ved at udrylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@ dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned ( I I I , 1/4, 1/7 og 1110). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af 
klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

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

[ Forside foto ofjulefrokosten 2003. Lars Bundesen 
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Leder 
Endelig . .. det fø rste blad i det nye år (2004) er udkommet, og hvad er mere oplagt end at se 
tilbage på året der gik. 
Velvidende, at der helt sikkert er skel mange flere interessante ting her i klubben i år 2003, så 
har j eg alligevel dristet mig til at lave en lille beskeden kavalkade over nogle af de 
ekstraordinære begivenheder. som har fundet sted i DSR i år 2003. 

• Lars Bundesen forlader redaklørposten efter rigtig mange år på bladet 
• Helt ny tradition for kanindåben bliver indført med stor succes 
• Annonceudvalget stonner frem med bl.a. Energi E2 på bagsiden af bladet 
• Sjælland rundt bliver gennemført på under 5 dage (rornæssigt') 
• Mogens l·-!aut (husforvalter) takker af efter 13 år som ansvarlig for klubbens årlige 

Hjeimsjo arrangementet 
• Tøjudvaigets kollektion bliver så populært, at det kan være svært at holde fingrene væk 

• Klubmesterskaberne bliver en ekstra stor succes, da rigtig mange hold stiller op 
• Som nyt tiltag afho ldes informationsafte:1 om vinterens aktiviteter 

• 8 sej re ud af 11 i Svanc:nøJlematehen i september 
.. Salsa indføres med stor succes, som en vinierak'tivitet 

• "Team bådindsti lling" stilier skarpt på vores romateriel 
'" Høstfes t bliver til ølfest! 
• Otter G rand Prix Ergometer har flere deltagende hold end nogensinde før 

Del bliver si alt for denne gang, god fornøjelse med februarhladet! 
Husk også at skrive til os i det nye år - vi bliver så glade, når vi hører fra jer. 

Marianne Bentzen (redaktør) 
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Aktivitetskalender 2004 

Datoer 
Q 13. februar 

Q 21-22. februar 

Q 21. februar 

Q 22. februar 

Q 27. februar 

Q 13. marts 

Q 13. marts 

Q 16. marts 

Q . ~ 19. marts 

Q 20. marts 

Q 26. marts 

Q 27. marts 

Q 28. marts 

N Y t fra bestyrelsen 

Begivenheder 
Filmaften 

DFfR Kursus 

Strategidag/bestyrelsen 

Otter Grandprix + middag 

Københavner Kredsens 
generalforsamling 

Klubmesterskab i ergometer 

Blåt øje fest 

Introaften 

Vennernes General forsamling 

Instruktørdag 

Afdansningsbal + fredagsbar 

Oprydning i bådhallen + motionslokalet 

Standerhejsning 

Q Bestyrelsen har fået to nye medlemmer i henholdsvis Motionsudvalget og 
Langtursudvalget. Det er Motionsrochef, Karen Lauberg og Langtursrochef, 
Jakob Alnor (se i øvrigt opslag side 8). Derved har vi også sagt "farvel" til 
henholdsvis Peter Hallo og Ulrik Winther - Tak, for jeres indsats i udvalgene! 

Q Der afholdes igen i år strategidag i bestyrelsen lørdag den 21. februar, og vi 
glæder os til at kunne berette meget mere i et af de næste numre af blade!. 

Q Det hænder, at gymnastikken er allyst (sygdom o.a.), og det er rigtig ærgerligt for 
de, som går forgæves . Dog er der altid hjælp at hente, hvis du tilmelder dig DSRs 
officielle mailliste (se under www.dsr-online.dk). derved fOr du automatisk 
besked om aflysninger o.a. tilsendt. 



DSR Motion 

Filmaften i DSR 

Fredag den 13. februar - kl. 20.00 

"lee Age" (Paren/al Guidance Sugges/ed) 

Billetter sælges ved indgangen! 
Billetpris: kr. 30 
Baren vil være åben før og efter forestillingen. 

Venlig hilsen 
Motionsudvalget 
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Blåt øje Fest 

Så sker det endnu engang 

Lørdag den 13. marts 2003 kl. 19.00 

Det I alle har gået og ventet på ... 

Årets, klubbens, vores helt egen 

Blåt øje Fest 

Hold øje med opslag 

Hilsen 

Styrmandslauget 2004 

Her ses de så - det nyvalgte styrmandslaug (fra v.) Mor/en Jensen; Helene Frische, 
Agnethe Christensen og Ger/ Bruun iversen (F%: Lars Bundesen) 



Velkommen til to nye udvalgsmedlemmer 

Karen Lauberg er ny motionsrochef 

• Medlem siden 1997, racerkanin 
• 1998 var mit medaljeår, hvor jeg var så 

heldig at vinde et forbundsmesterskab i 
4-års inrigger, blev nr. 2 i dameklassen i 
Karlebo Marathon og sikrede ved min 
blotte deltagelse en 3. plads i 
ergometerroning (letvægtsdamer 30-39)' 
Alt sammen ved at ro Motion+. 
Og det var så den kaproerkarriere! 

• 1999: Medlem af materieludvalget: var 
med til at starte Sliby Sundays og tik en 
yndlingsbåd at slibe på (Gudmund). 
Sekretær i bestyrelsen. Kanininstruktør. 
Og så tik jeg vist nok kajakret! 

• 2000: lærte at finde balancen i en 
db-sculler på Bagsværd Sø. 
Mia Schrøder, hvor er du mon nu? 

• 200 I: deltog i 8GP på Bagsværd 
• 2002-3: Styrmandsinstruktør, 

Teknik+ træner og en rigtig glad motionsroer! 
• 2004: Motionsrochef 

Jakob Alnor er ny langtursrochef 

• Jeg er 33 år og har været medlem i 
klubben i tre år. 

• Rokarrieren startede i Odense, hvor jeg 
startede i '86 som ungdomsroer og 
senere motionsroer, instruktør og 
langtursinstruktør. 

• Efter seks år og adskillige langture, 
samt en enkelt sæson i Aalborg
klubben Ægir, tog jeg til København, 
hvor roningen fik en lang pause, indtil 
mylderet at glade DSR-roere 
indfangede mig. 

• Jeg underviser i øvrigt i dansk 
og musik på Nivå Centralskole. 



Kontaktannonce: 

Villig instruktør søges 

Smækker, veloplagt, lydhør og lærenem 
kanin søger forstående og teknisk god 
instruktør at dele foråret og somm eren 
med. Det er vigtigt, at du er tilstede i 
vores forhold, og at du møder mig, der 
hvor jeg er. Til gengæld vil jeg adlyde 
din mindste kommando og arbejde 
flittigt med min teknik, mens jeg stadig 
bliver stærkere. Og jeg vil aldrig brænde 
dig af. Jeg er til lange roture i 
sommersolen, ture i robassin, hyggelig 
spisning på terrassen, og måske lidt 
fræk ergometerroning. 

Jeg vil gerne være anonym lidt endnu, 
men hvis du er den, jeg søger, så 
kontakt min pimp, Christen Krogh, på 
instruktion@dsr-online.dk eller 38 10 95 
62. 

Jeg venter spændt ..... . 

Den spændte kanin 

P.s. Hvis du kender andre, der gerne vil 
instruere, så tag dem med! Jeg har rare 
kaninvenner nok. 
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Hjelmsjo 2004 
I år ligger årets Hjelmsjo-tur i perioden fra fredag den 9. juli kl. 12.00 til 
søndag den 25. juli kl. 19.00 begge dage inkl. 

Som noget nyt i år har vi tre weekender og vi håber, at dette giver en mere ensartet fordeling, 
så flere får mulighed for at deltage i lejren. 

Til de medlemmer, der ikke har været med før kan vi fortælle , at Hjelmsjo er en enestående 
mulighed for at stifte bekendtskab med sculler- og kajakroning på stille søvand. Der er 
mulighed for at modtage sculler-instruktion dagligt, dog vil vi kraftigt opfordre til, at man 
deltager i sculler-instruktionen i Svanemøllehavnen inden turen. 
Ud over gode ro-oplevelser byder turen også på godt socialt samvær. 

Hjelmsjo ligger i Sverige ca, 55 km, I\ord for Helsingborg. 
Det er et rostadion med markerede baner. Vi medbringer selv klubbens både. 

Der er mulighed for at sove på sovesal, dog er der et begTænset antal sengepladser, så vi 
tilråder/at man tager sit eget telt med. Der kan max være 43 personer pr. dag, 
Der er gode bade-faciliteter og sauna. Klubhuset har et udmærket køkken, hvor vi selv laver 
mad. Alle deltager i madlavning og rengøring. 

Dagsprisen er 100,- alt inel . Dog er mindste betaling 300 kr, 

Med venlig hilsen 
Hjelmsjo-junlaen 

Ergometerroning - Sved På Panden! 
Synes du, det er trist at træne ergometer alene? Har du endnu ikke fået gjort noget ved 
nytårsforsættet? Eller skal du bare i form igen, før rosæsonen starter? Så fortvivl ikke, du har 
stadig mulighed for at være med til ergometertræning mandag til torsdag kJ. 20, I 5-21 . 15 . 

Vi træner forskellige intervalprogrammer, hvor alle kan være med. Sved På Panden 
ergometerroning er et tilbud for alle: fra motionsroere til gamle kaproere og ikke frigivne, nye 
kaniner. Hvis du ikke har roet ergometer før, vil rovagten hjælpe dig i gang. Så kom frisk, -
alle er velkomne! Du bestemmer selv, hvor tit du vil træne, og der er ikke noget med 
tilmelding. 

Vi mødes omklædt kJ. 20 ,15 i ergometerrummet nede ved vinduet. Tilbuddet fortsætter frem 
til DSR's stander igen går til tops for en ny rosæson på vandet (sidste træningsgang torsdag 
den 25. marts). 

På vegne af ergometer rovagteme og Motionsudvalget, 

Katrine Kjærsgaard & Thomas Ungstrup 

katrine@option.dkJ thomasungstrup@yahoo.dk 
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Kajakinstruktør-kurser 2004 
Kajakudvalget efterlyser friske kajakroere, som gerne vil være med til at instruere de 
kommende års pingviner i DSR. Er det lige dig, så kan vi tilbyde deltagelse j et 
kajakinstruktørkursus i regi af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF). 

Kurset varer en weekend, og finder enten sted som inhouse kursus i DSR (hvis vi er mange 
nok), eller i en af de andre kajakklubber sammen med roere fra forskellige klubber. I begge 
tilfælde vil undervisningen ligge i hænderne på erfarne kajakinstruktører, der er udvalgt af 
DKF. Foruden at lære, hvordan du underviser andre i kajak, er kurserne som regel meget 
udbytterige med hensyn til din egen roteknik. 

Du skal have roet kajak i mindst et par sæsoner eller alternativt være en meget aktiv pingvin 
fra sidste år. Derudover skal du være indstillet på at hjælpe med instruktionen de næste to 
sæsoner. 

Er du interesseret, så skriv dig på interesselisten på kajakoplagstavlen i Slyngelstuen. Du kan 
også kontakte Kajakrochefen på kajak@dsr-online.dk. 

Af Søren MC 

Der skal bruges instruktører til de mange nye pingviner, der hvert år starter i kajak l 
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Konkurrence 
Hvad "skal" båden hedde? 
Vores skal er blevet ti! en ny, flot båd! Dåben af den finder sled ved slanderhejsningen, men 
der er endnu ikke fundet på et navn. 

Har du nogen gode ideer [ii et navn, kan du de ltage i konkurrencen om al vinde en spændende 
præmie, som vil blive overrakt ved staIlderhej sningen. 

Navnet skai være fra den nord iske mytologi, og ' u skal komme med en hegrundelse for, 
hvorfor det skal være lige netop dit forslag, der skal vinde. 

For at deltage skal du aflevere dit/dine forslag senest mandag den 23 . februar 2004 til 
Materielforvalteren på e-mai l: materiel@dsr-online.dk elier pr brev i brevsprækken Iii 
kontoret i bådhailen. 

Husk at skrive dit navr" medlemsnummer og telefonnummer på dit forsiag og mærk e-mail 
e ller brev med: "Hvad skal båden hedde?" 

Eller. som vores lnstruktionsroeherville sige-. 
"Heilir Æsir 
heiiar Asynjar 
heil sjå hin fjoinyta foid 
mål ok manvit 
gefio okr mærum tveim 
ok læknishendr meoan lifum!" 

Af Materielforvalleren 

Malerielkursus: Jørgen Andersen ( i midten af billedet) en af landets ja tilbageværende 
byggere af inriggere af Iræ og formentlig den mesl vidende på området, øste af sin ekspertise, 
da der lørdag d. /4.12.03 blev afholdt materielkursus (Foto: Lars Bundesen) 
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DSR Motion 
Aktivitetska~ender vinter 200312004: 

22. januar Foredrag om Københavns Havn 

13. februar Filmaftenlfredagsbar 

26. marts AfdansningsbaVfredagsbar 

Udskiftning i Motionsudvalget 
Desværre var en af mine første opgaver som ny motionsrochef på posten at sige farvel til 
Mette Risager, Karin Randrup Christensen og Klaus Robert Svendsen. Efter adskillige år i 
udvalget har de hver især haft deres grunde til at søge nye udfordringer og bruge deres kræfter 
på andre ting end turarrangementer og vinaftener m.v. Jeg ønsker dem alle held og lykke med 
deres kommende nye aktiviteter. På vegne af alle de DSR medlemmer, der uden tvivl har nydt 
godl af det, vil jeg derfor gerne benytte lejligheden lil at sige: Tak for indsatsen! 

Til gengæld er det ikke bare mig som motionsrochef, der er et nyt ansigt i udvalget. Jacob 
Saxild, Mads Gydesen og Michael Qvist har meldt sig som nye udvalgsmedlemmer. Vi er 
dermed pt. i alt 7 medlemmer af udvalget, men kan sagtens være flere ... 

Har du Iyst...? 

• Til at skaffe måneskin til Måneskinsturene? 
• Synes du, al der mangler et fælles aktivitetstilbud i DSR? 
• Kan du godt lide at organisere og have indflydelse? 
• Har du altid drømt om at ro på Søerne? 
• Er du til morgenroning? 
• Giver det dig et kick, at få en god ide eller stille et godt spørgsmål, som du synes, alle 

medlemmer i DSR skal vide noget mere om? 
• Eller har du bare lyst til at sprede glæde og godt humør blandt dine klubkammerater!? 

Ja, hvis du kan svare ja til et e 1.1 er flere af spørgsmålene ovenfor, så er Motionsudvalget 
sikkert noget for dig! Vi holder et møde ca. I gang om måneden og hjælper hinanden med 
de løbende fællesaktiviteter. Hvis du gerne vil vide mere eller gerne vil være med i 
udvalget, er du velkommen til at kontakte mig på motion@dsr-online.dkellerpå 20153211 

Venlig hilsen 

Karen Lauberg 
Motionsrochef 
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Guldstanderen og de andre 
PA klubben generalforsamling i november blev Guldstaudereu for første gang uddelt. 
Guldstanderen er en ny pris i klubben. Den gives til "et medlem, som har ydet en 
ekstraordinær indsats i forbindelse med organisering af roaktiviteter eller vedligeholdelse af 
romateriellet". Der er tale om en vandrepokaL der tænkes uddelt hvert år på 
generalforsamlingen. 

Thomas Ungstrup blev den/ørste modtager a/Guldstunderen (Foto: Lars Bundesen) 

Det er ikke den eneste pris i DSR. På årets generalforsamling blev også uddelt Alligatoren og 
Sejrsmasten. Alligatoren gives " til et medlem, der har gjort et påskønnelsesværdigt arbejde 
for kammeratskabet og klublivet i DSR", det, der i daglig tale kaldes aktiviteterne på l. sal. 
Man kan sige, at Guldstanderen mere retter sig mod aktiviteterne i stueetagen. Alligatoren har 
været uddelt i artier, og vi har optegnelser af modtagerne siden 1961. 
Sejrsmasten er kaproernes. Den blev indstiftet i 1934. hvor klubben gav den til Herman Ree 
(Rees Legat) tii erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson med 36 sejre. Den 
gives "til el eller flere medlemmer, som i den forløbne sæson har udført særligt fortjenstfuldt 
arbejde for kaproningen i DSR". 
Også Alligatoren og Sejrsmasten uddeles normalt, men ikke nødvendigvis, hvert år. 

Derudover har vi Papirkniven, første gang givet til Kronprins Frederik (nej, bedstefaren) ved 
dennes bryllup i 1935. Den uddeles lejlighedsvis, og er senest givet til Henning Rasmussen, da 
han gik af som formand i 2000. 
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Alligatoren blev i år (2003) ti/delt Steen Knudsen for hans store indsals 

Kaproningschef Rune Gartner overrækker her Sejrsmasten tri Kirs/en jepsen 
(begge foios. Lars Bundesen) 
Hvorfor disse hædersbevisninger? Det er en god tradition. men ikke kun-det. Det er en festlig 
og god måde at markere, at vi heldigvis har mange medlemmer. åer gør en meget stor indsats 
for klubben og dens liv. Det er sjældent let for bestyrelsen at vælge mellem de mange emner. [ 
hverdagen oplever vi formentlig alle, at der gives for lidt ros; vi føler sikkert også selv, at vi er 
for dårlige til at give den. Med en hædersbevisning kan man sikre, at rosen ikke bliver helt 
glemt. Så endnu en gang: Tillykke Thomas, Steen og Kirsten. 

Af Paul Brziniche-O/sen 
Formand 
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Har du tænkt på at begynde 

kajakinstruktion i år? 
Så skal du skrive dig på listen, der biiver hængt op i uge 3 på opslagstavlen. 

Der vii komme 24 "pingviner" på instruktion i år, og udvælgelsen går efter de laveste 
medlemsnumre. 

Erfaringsmæssigt skal man have været medlem ca. 3 år for at komme med. 

Instruktionen starter i slutningen af maj og foregår typisk 2 x ugentlig på hold indtil ca. 
slutningen af juni . Dvs. ca. 8-10 instruktionsgange. 

Det forventes)at du møder op hver gang, da instruktionen er et kursus, hvor målet er at 
kajakretten er erhvervet når instruktionsperioden er slut. 

Du vil kun have mulighed for at komme på kajakinstruktion et år, så overvej om det er i år)du 
vil prioritere kajakroning, inden du skriver dig på listen. 

Listen vil blive taget ned den d. 19/2, og du vil få besked, om du er med kort efter pr. e-mail 
(skriv endelig TYDELIGT ). 

Der vil blive afholdt en tur til Emdrup svømmehal, hvor man har mulighed for at øve sig i 
entring af kajakken . Det bliver en lørdag i marts, som vi desværre ikke kender i skrivende 
stund, men datoen vil stå på opslaget. 

Vi glæder os til den kommende sæson med nye kajakroere. 

Venlig hilsen 

Malene, Signe og Eva 
KajaklIdvalget 
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Læs om mig på næste side ... Hilsen Pingo 



Går pingviner i vinterhi? .. 
Jo - når det gælder pingvinerne fra DSR, for der er næppe nogle af årets pingviner, der har 
nåel at ro mere end 600 km i første sæson, som bl.a. er et af kravene for at fa vinterkajakret 
Og hvad gør så en pingvin imens? - venter utåimodigt på at del bliver forar og vandet bliver 
over 10 grader. Mens jeg venter, tænker jeg på del sjove kajakår 2003 - og jeg kan ikke 
huske, hvornår jeg sidst har været så meget i vandet. 

Det at fa sin kajakret kan lil tider være lidt af en prøvelse. Som pingvin husker jeg særl igt 
Emdrup Svømmehal, hvor vi fik tilbudet om al øve soloentring indendørs. Alle kajakklubber i 
København var repræsenteret. Der var livlig aktivitet, og bådene lå side om sidc i bassine!. Dc 
mandiige pingviner svingede sig ubesværet hen over kajakken, mens det var en del sværere 
for de kvindelige pingviner. For mit eget vedkommende var min bagdel absolut ilr..ke en fordeL 
Efter en del mislykkede forsø g var jeg øm i ribben og bryster, for det var ikke sf: nemt at 
skulle "hoppe op" på tværs af kajakken, få vendt kroppen i et ryk og derefter sidde stabi lt i 
kajakken. Et kønt syn var det heit sikkert heller ikke, men efter en 10 forsøg lykkedes det 
endelig. Da jeg kom op af vandet var mine ben ildrøde - og endnu værre var det med mit 
maveskind og brysterne! Jeg havde blå og blodrøde striber på tværs af kroppen! Den 
efterfølgende uge fik jeg mange forskrækkede blikke i omklædningsrummene - så det var nu 
godt, at det ikke var bikinisæson © 

Til gengæld ble" min bagdel til min fordel, da vi skulle lære at ro i de til tider ret vilde bølger 
og holde balancen. Mens de fleste afvores mandlige pingviner gang på gang faldt i vandet fra 
kajakken - holdt vi piger balancen næsten perfekt! Jeg var den anden sidste pingvin, som faldt 
i vandet - og det var først efter 8 gange på vandet - og det var selvfølgelig de vilde bølgers 
skyld og ikke min usikkerhed © Heldigvis var makkerentring ret nem, også selvom det 
indebar, at man nogle gange skulle have hovedet under vandet for at komme op i kajakken 
igen. 

Som kanin er der stor dåbsfest, som førhen indebar bl.a. remoulade, plasticposetøj og dåb i 
havnen. Det er nu ikke nødvendigt for pingvinerne, da vi dagligt blev våde og efterhånden 
næsten havde svømmehud mellem tæer og fingre efter alle de vandøvelser, der skulle til for at 
fa kajakret. Vi har bl.a. svømmet 600 m. i havvand med rotøj på, svømmet 50 m. med fYldt 
kajak, lært den drilske soloentring, makkerentring, roet med fyldt kajak og tømt kajak på de 
mest opfindsomme steder både til lands og til vand - jeg valgte engang en mågebelortet 
tømmerflåde (- i bare tæer!!!) Ellers har vi ugentligt oplevet "rutschebaneturer" i medvind, 
roet i regn og rusk med op til 8 s/m, fået fanget affald, vandmænd og tang med padlen - faldet 
i utallige gange og blevet drivvåde for igen at kravle op i kajakken og roet videre i vådt tøj. 
Det kræver nu sin pingvin at fa sin kajakret! 

Men det er det hele værd © Jeg ser allerede frem til Standerhejsningen, og vandet igen er over 
de IO grader. Jeg savner at "ride" med bølgerne, gå landgang ved Hellerup Strand for at sole, 
tage ud til Bagsværd Sø, padle gennem åkander og nyde stilheden, prøve "haj" og se om jeg 
kan holde balancen lidt længere end bare 20 rotag, stå op kl. 06.00 på Hjelmsj6 og ro i 
morgendisen ... Jeg kunne blive ved, men jeg vil kun varmt anbefale at ro i kajak - I vil ikke 
fortryde det © 

Af Dorte Morberg Madsen 

Ps: Jeg behøver vel ikke at sige, at mine julegaveønsker i år var kajakrotøj © 
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DSR flot placeret i vinter-otter Grand Prix! 
I alt 10 DSR-hold deltager i vinterens konkurrence, og flere af holdene 
er med i toppen efter 3. runde 

Der har været masser af aktivitet i motionsrummet de seneste måneder, og indsatsen ved 
ergometrene har båret frugt, idet mange afDSR's i alt IO hold i de forskellige klasser ligger 
flot placeret i vinterens Otter Grand Prix i ergometer, hvor der nu er afviklet tre af de fem 
runder. 

Stillingen for DSR ser således ud i de forskel.lige klasser: 

KJasse Placering Antal points 

HerrekJasse: 

DSR Motionseliten I 76 

DSR Motion+ I 2 71 

DSR Karens Drenge 8 58 

DSR Motion+ 2 19 17* 

Dameklasse: 

Kvik I I 62 

DSR Motion+ I 2 61 

DSR WOS 6 38** 

DSR Motion+ 2 13 25** 

Åben Mixklasse: 

DSR Motionsmix 2 6 85 

DSR Motionsmix I 13 53*** 

Veteran Mix (over 3S år): 

Kaptajnen og det ægte guld 7 81 

*Deltog ikke i I. runde. * * Deltog ikke i 3. runde ***Deltog ikke i 2. runde 

Som det kan ses, ligger DSR's herrehold helt i toppen ved at besætte både 1.- og 2-pladsen. 
Og eliteherrerne skal bestemt ikke tro sig sikre på l.-pladsen, idet det i tredje runde faktisk 
lykkedes motion+ -holdet at ro på den hurtigste tid og således forvise eliteroerne til 2.-pladsen 
i denne runde. 

DSR's piger ligger kun et enkelt point efter Kviks hold, så det bli'r spændende at følge de 
sidste to runder i konkurrencen og se, om det ikke kan lykkes DSR-pigerne at komme forbi 
Kvik'erne og helt til tops. 
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DSR 's motionshold i mixklassen og Kaptajnen og hans veteranhold ligger lidt mere beskedent 
placeret, men det lykkedes Kaptajnen og Co. at erobre en 4.-plads i 3. runde, så det kan meget 
vel lykkes dette hold at komme højere op end 7.-pJadsen i den samlede placering. 

I betragtning af, at DSR's motionister formentlig kæmper mod en række mindre klubbers 
bedste roere, er en 6.-plads en flot placering. Det ene motionshold har kun deltaget i lo ud af 
de tre runder og ligger derfor naturligt nok mere beskedent placeret, men dog langt fra i 
bunden af klassen. 

Den store interesse for deltagelse i Otter Grand Prix'ets vinterafdeling har betydet øget 
aktivitet i motionsrummet, hvor ergometrene er i brug adskillige timer hver aften. 
Ikke mindst blandt motionsroeme cr der i forhold til tidligere år sat turbo på træningen her i 
vinter, hvor der nu (mindst) fire aftener om ugen slides i ergometrene af motionsholdenes 
deltagere. 
Så mon ikke også der er mulighed for en DS R-topplacering i mixklassen? 

4. runde af konkurrencen afvikles i slutningen af januar. 

Af Lars Bundesen 

Der udstråles intensitet, kampgejst og vilje fra både roere og holdkammerater. når der roes 
vinter-otter Grand Prix. ( Foto: Lars Bundesen) 
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Kanininstruktion 2004 
I lighed med de foregående år må vi regne med, at omkring 250 nye roere skal instrueres i 
DSR i 2004. Klubben har derfor behov for ca. 70 aktive instruktører for at fastholde kvalitet 
og kontinuitet i klubbens rouddannelse og samtidig gøre instruktions forløbet til en god 
oplevelse for de nye roere. 

Som instruktør er du med til at fastholde DSR 's høje niveau for instruktion og ikke mindst 
gøre instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion til klubben for den kommende 
sæsons nye roere. Samtidig får du mulighed for at få et større netværk i roklubben, både blandt 
nye medlemmer og andre instruktører. Og endelig er du med til at sikre klubben en tilgang af 
nye medlemmer, der tilfører klubben dynamik, og styrker det åbne miljø i DSR. 

Så hvis du er instruktør og har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, så er det måske 
noget for dig at instruere i 2004. 

Klubben mangler også styrmænd, hvilket er en af grundene til, at styrmandsuddannede på de 
store motionsaftener ofte ikke kan komme ud at ro med deres venner, men i stedet må tage fire 
(tilfældige) ikke-styrmænd med ud. Det er altid rart at lære nye mennesker at kende, men 
engang imellem er det nu også rart at ro med folk, man rent faktisk har set før. Det relativt 
lave antal styrmandsinstruktører er lidt af en tlaskehals i den forbindelse. Så hvis du har lyst til 
at instruere styrmænd, så giv mig et tip! 

I begge tilfælde kan du sende en mai I til instruktion@dsr-online.dk eller ringe til mig på 
tlf. 38 IO 95 62. 

Med venlig hilsen 

Christen Krogh 
lnstruktionsrochef 
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Alfa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
Tlf. 7020 6776 
www.alfa-eklund.dk 

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

Bryllupskørsel i Packard 1929 
v. Steen Ulrik Petersen 
medl. nr. 4650 
Tlf. 4817 2117 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8, Kbh ø. 
Tlf. 3916 0630 
www.danskebank.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S 
Langebrogade 4 
1014 København K 
www.distillers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade l, Kbh ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
Tlf. 3929 1126 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. 
Tlf. 33145150 
www.friluftsland.dk 

Geobyg Ejendoms Service 
Willemoesgade 43, 'Kbh ø. 
Tlf. 4018 6616 

Handelsbanken Østerbro 
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
Tlf; 3525 3800 
www.handelsbanken.dk 

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

SA-EI Au~oriseret 
elektroinstallatør ApS 
Philip Schous Vej 21, Frb 
Tlf. 3888 1909 

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

UNIQUE Møbler 
Østerbrogade 115A, Kbh. ø 
www.unq.dk 

ØbroTræ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 



FRA ARKIVERNES 6EMMER 
Undertegnede afgik som redaktør afkJubbladet ved indgangen til 2003 for bl.a. at få tid til at 
grave lidt i klubbens arkiver og se, hvad der gemmer sig i de gulnede papirer på de støvede 
hylder. Det er ikke blevet til så meget endnu, men forhåbentlig får jeg mere tid til det projekt i 
løbet af vinteren. 
Som første artikel i, hvad der forhåbentlig bliver en række, har jeg fimdet DSR's velgører 
Herman Ries beretning om, hvordan han blev medlem af Polyteknisk Roklub, der senere, i 
1917, sammen med Akademisk Roklub blev til Danske Studenters Roklub. 

Navnet Herman Ree burde være velkendt for alle i DSR. Han ydede en uvurderlig indsats for 
DSR og efterlod ved sin død i 1945 sin formue til DSR i form af Rees Legat, der bl.a. giver en 
væsentl ig økonomisk støtte til kaproningen i DSR. 
Der kan læses mere om Ree på DSR's hjemmeside under rubrikken historie. 
Nedenstående artikel er fundet i årbogen fra 1942 . 

Af Lars Bundesen 

Det var altså "Hønen"s skyld 
Redaktionen af årbogen har bedt mig meddele, hvorfor jeg i sin tid blev roer. Ja - i 
almindelighed melder man sig vel ind i en roklub, fordi man har lyst, men således var det 
ingenlunde for mit vedkommende - tværtimod. 

Vi var på "Iæreanstalten", som Danmarks Tekniske Højskole dengang kaldtes, et sjak af gode 
kammerater, der slog mange volter sammen - mere til forlystelse end til egentlig gavn for 
studierne. Nogle af kammeraterne var ivrige medlemmer af Polyteknisk Roklub, deriblandt en 
afmine bedste venner, A. V. Krarup - på grund afsit voluminøse omfang populært kaldet 
"Tykke-Krarup" . Han opfordrede mig gang på gang til at gå ind i roklubben, men det havde 
jeg slet ikke lyst til. 

Jeg var nemlig fanatisk idrætsgymnast, og som mangeårigt medlem af landets fineste 
konkurrencehold og fast tilbehør på Danmarks repræsentative gymnastikhold ved 
udlandsstævner, lå naturligvis min idrætslige hovedinteresse her. For mig, der var vant til 
idrætsgymnastikkens uendeligt varierende program, stadige arbejden med nye tricks og 
stadige kamp mede nye opgaver og vanskeligheder, stod det, som om det måtte være dræbende 
kedsommeligt at sidde i en robåd og gentage de samme, ganske simple bevægelser i en 
uendelighed, ogjeg mødte opfordringerne til at gå ind i rokJubben med foragt og udsøgt hån 
over, at noget menneske kunne falde så dybt, at han gad sidde og hale i en åre. 

På den tid - midt i halvfemserne - var cykJerne først i deres opkomst, og de få sporvogne, der 
fandtes i byen, var hestevogne, der luntede ganske langsomt af sted, og desuden var de få 
sporvogns linjer, der fand tes, delt imellem flere private selskaber. Omstigningsbilletter kendtes 
ikke, og hver linje var delt i forholdsvis korte takststrækninger å IO øre eller - på enkelte linjer 
- 5 øre. Det var derfor en efter datidens begreber - og navnlig for en studenterportemonniks -
temmelig kostbar fo rnøjelse at køre i sporvogn, og disse kørte da også som regel næsten 
tomme. Fra Frue Plads til Sølvtorvet luntede der en enspænder-sporvogn, som endda i 
datidens øj ne havde et særligt komisk skær, og populært kaldtes "Hønen". Det var en lille 
kupe, der kørte på en keltspor, og som kun havde plads til nogle ganske få passagerer, men 
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u!ligcv<;1 var den rigelig stor nok, th i der var næsten aldrig nogen med den. Folkeviddet sagde. 
at den ikke des to mindre ikke duede ti! at holde stævnemøde i, idet der jo tii et stævnemøde 
kræves to personer, men i "Hønen" var der aldrig set mere end en person ad gangen. 

Trods sin ubetydelighed og latterlighed skulle det dog blive "Hønen". der blev min banemand. 
E n dag, da Krarup og jeg noget forsinkede kom gående i retning i Vendersgade på vej t il 
læreanstalten, forsøgte han på ny, men forgæves at få mig til at gå ind i roklubben, men nu 
viste "Hønen" sig i gaden og kom ham til undsætning. Krarup foreslog, at vi skulle udvise den 
dengang usædvanl ige flothed at kapre "Hønen", men det kunne jeg ikke være med til , da he le 
min formue kun beløb sig til 5 øre, og da "Hønens" takst var l O øre. Krarup påstod imidlertid. 
at taksten for strækningen til læreanstalten kun var 5 øre, og da jeg hoidt fast ved mit, fmeslog 
han divergensen afgjort ved et væddemål. Hvis han tabte, skulle han betale de manglende 5 
øre for mig, og hvis jeg tabte, skuile jeg melde mig ind i roklubben. Jeg var så bombesikker i 
min sag, at jeg trods de ulige vilkår siog til. Alt imens var "Hønen" nået op på siden af os: vi 
entrede den, og - oh ve - jeg tabte væddemålet, og nu hang jeg altså på den. 

Som bekendt blev jeg altså hængende temmelig længe, og det væddemål kom altså t il at dreje 
sig om jidt mere end en femøre. Det er vel egentlig unødvendigt at fortælle, at jeg blev endnu 
mere fanatisk som roer, end jeg havde været som gymnast - og del var altså "Hønen"s skyld. 

Herman Ree 

Da der var gentlemen til ... 

På billedet fra DSR 's arkiv, der desværre ikke har oplysninger om Ild P$ sted, ses Herman 
Reeflankeret af to herrer, hvis navne desværre heller ikke fre mgår. Miih kunne gætte på, al 
det var taget ved en robegivenhed i København. Tidspunktet kunne være 1920 'erne. 
Måske nogen af DSR 's ældre medlemmer kunne hjælpe med nærmere oplysninger om delle 
billede? 

Af Lars Bundesen 
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Orien teringssektionen 
Referat fra generalforsamlingen den 10/12-2003 kj. 20.00 

Dirigent 

Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens lovlighed. 

Beretning 
Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 63. sæson. Dansk Orienterings
Forbund (DOF) er ifølge Ronald i krise. Elitesatsningen har bevirket en kraftig stigning i 
udgifterne, og for at skafTe større indtægter er medlemskontingentet sat meget op, hvilket har 
medført et stort fald i antal medlemmer. Der er nu under 6.000 medlemmer i DOF. Hidtil har 
DOF haft indtægter ved salg af orienteringskort på ca. 600.000 kr., men som følge af den 
tekniske udvikling vil man fra 1/ 1-04 tillade, at klubberne selv printer orienteringskort uden 
betaling til DOF, og dermed mister DOF indtægten ved kortsalg. Den manglende indtægt på 
600.000 kr. vil formentlig blive kompenseret ved en stigning i medlemskontingentet på 20 kr. 
og en løbsafgift på IO kr. ved alle terminslisteløb. 

Gåsehusløb 
Arets første arrangement var julekispus i dec. 2002. Det var som tidligere meget velbesøgt, og 
de 2 vinderhold har traditionen tro påtaget sig at arrangere dette års julekispus. Gåsehusløbene 
har haft svingende deltagelse, men ved de sidste par stykker har der været mange. Vi holder 
fast i 5 løb om foråret og 5 om efteråret. Mikkel har som sædvanlig klaret vedligeholdelsen af 
huset. De fleste utætheder i taget er blevet udbedret af Mikkel og Mogens Haut, men da der 
stadig er utætheder rundt omkring, satses der på en asfaltering af tagpappet, når vejret igen 
bliver egnet til det. 

Divisionsturnering 
I samarbejde med KR deltog vi atter i år i d-ivisionsturneringen. Vi stiller op i 6. division, og 
resultatmæssigt er det gået meget dårligt, men vi er indstillet på at fortsætte. I 2004 udvides 
holdet med Vinderød OK og Fredensborg OK. Næste års løb finder sted den 17/4-04 i Tisvilde 
Hegn og den 18/9-04 i Tølløse Skov. 

ÅbneJøb 
Som tidligere år for få deltagere til disse løb. Vi mangler 5 til IO medlemmer, som sætter 0-
løb så højt som sport, så de vil deltage i regional- og kredsløbene og dermed opleve at løbe i 
andre skove end Ravnsholt. 

Stifinderløb 
Det 58. Stifinderløb blev afholdt den 27/4-03 i Grib Skov Mårum. Det var anden gang vi 
anvendte elektronisk tidtagning og postkontrol. Denne gang oplevede vi to fejl. En teknisk fejl 
bevirkede, at databasen gik ned under løbet, så mange løbere forsvandt ud af systemet. Den 
anden fejl skyldtes, at vi havde opsat 2 måJenheder, som ikke var synkroniserede. Det gaven 
forskydning på 15 sekunder. Efter et stort udredningsarbejde lykkedes det at rekonstruere det 
hele, så en korrekt resultatliste kunne udarbejdes. Det var regnvejr under hele løbet, men 
alligevel en del tilmeldinger på dagen. En stor tak til alle, der hjalp. Samme 
stævneorganisation som de forrige år med Ole Hørup som stævne I eder og Ronald som 
banelægger. 
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Klubmesterskab 
Vi havde i år henlagt løbet til et B-løb i Grib Skov Vest den 19/1 V-03, men dette løb blev 
aflys! ugen før, så med kort varsel måtte vi Dytte løbet til et regionalløb i Boserup Skov den 
J 8/1 0-03 . I dameklassen vandt Helle Tibian, damernester for anden gang, og hos herrerne 
vandt Hans Juul Andersen. [ denne klasse kom nr. l, 2 og 3 i mål inden for 35 sekunder! 

Indsendte forslag 

Ingen forslag. 

Regnskab 
Michael Remod gennemgik regnskabet. Kontingentin(ltæg~ på 2.450 kr. Kontingent til DOF 
rå 5.280 kr. mod 5.040 kr. i 2002. Sektionen har betalt startafgifter til de 2 divisionsmatcher, i 
alt 1.620 kr. Som følge af færre deltagere gav årets Stifinderløb kun et overskud på 2.500 kr. 
mod 7.600 kr. sidste år, og dette resultat er den primære årsag til, at det samlede regnskab ud
viser et underskud på 2.500 kr. sammenlignet med et overskud på 3.300 kr. sidste år. Formuen 
er på 48.600 kr. 
Årskontingentet blev for sæsonen 2003/2004 fastsat til 75 kr. for aktive medlemme~ og 50 kr. 
for passive medlemmer, samme satser som sidste år. 
Sektionen har 49 medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer. 

Valg af styre 

RevisUf 

Formand: Ronald C lausen, genvalg. 
Kasserer: Michael Remod. genvalg. 
Sekretær: Johan Frydendahl, genvalg. 
PR-arbejde: Hans Juul Andersen, genvalg. 

Poul Nissen, genvalg. 

Eventuelt 

Det 59. Stifinderløb finder sted den 25/4-04 i DanstruplKrogenberg. Stævneleder er Ole 
Hørup, og banelæggere bliver Ronald. Vi har brug for mange hjælpere, så bemærk allerede nu 
datoen. 

Af Johan Frydendahl 
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O-løb på Sjælland 2004 

Orienteringsløb i 2004 
Dato Løbstype i Skov 

IO-jan Vintercup Jonstrup Vang 

18-jan I Gåsebusløb Ravnsbolt 

24-ian Vintercup DanstruplKrogenberg 

31 ~ian Vintercup Ravnsholt 

8-feb Gåsebusløb Ravnsboit 

29-fen Gåsebusiøb I Ravnsbolt 

6-mar C Vemmetofte 

IO-mar Nat Buresø Skovene 

14-mar C GI. Grønholt Vang 

17-mar Nat Aldershvile 

2I-mar Gåsebusløb Ravnsbolt 

26-mar Nat Nyrup Hegn 

27-mar A Rude Skov 

28-mar Stafet Grib Skov Nødebo 

4-apr Gåsebusløb Ravnsbolt 

l7-apr 6.div.match Tisvilde Hegn 

18-apr C Teglstrup Hegn 

2S-apr B (Stifinderløb) DanstruplKrogenberg 

Tilmelding: 

Gåsehusløb Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

Øvrige løb: Senest 10 dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917 

Arrangør 

OK øst 

*** DSR *** 
Lyngby OK 

OK øst 

*** DSR *** 

*** DSR *** 

Køge OK 

Kildeholm OK 

PI København 

OK Skærmen 

*** DSR *** 

Spring Cup 

Spring Cup 

Spring Cup 

*** DSR *** 

Vinderød OK 

HSOK 

**w DSR *** 

y derligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbskalender' . 
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, 
der afholdes i København og Nordsjælland, er listet. 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813 

Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Tlr. (køkken og kontor): 3929 63 26 Telefax: 39296322 

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 Il 

Formand: 
Paul Briiniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
839404842 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
I 159 København K 
826747048 
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængets Sidealle 3,3 . Iv. 
2100 København ø 
826204649 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

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

IT-chef: 
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 
845858605 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
838109562 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
8 35 34 44 63 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Køkken- og udlcjningscbcf: 
Dorthe Bartels 
e-mail : koekken@dsr-online.dk 

Kontingentlutsserer: 

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

Orienteringssektionco 

Sekretær: 
Ronald Clausen Michael Remod Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Skarøgade 5, 2.th. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Virum 
845885886 839206838 8 45858605 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Rolfsvej 33, 4.lv. 
2000 Frederiksberg 
839274882 
e-mail: sekretaer@dsr
online.dk 

Motionsroebef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, sI. th. 
1355 København K 
820153211 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

Motion+: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, I. th. 
2200 København N 
8 35839839 
e-mail: mplus@dsr
online.dk 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
836771009 
e-mail: matericl@ 
dsr-on line.dk 

PR: 
Hans J uul Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
il 39 68 03 19 
e-mail: hju@ssi .dk 
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02634 KHC 96 000 

JOHAN FR'~DENDAHL 
ENGBA KKEN 27 
2830 U l RU~1 2830 o 7/16 3 

DSR er en roklub med mange lilbud lil sine medlemmer. Her ses Anja F.R. HardImann under 
kærlig behandling afro-frisør Marlin Nielsen (Folo: Marianne Bentzen) 
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Leder 
Det er blevet væsentligt lysere uden for, og selvom kulden stadigvæk bider i kinderne, så er de 
tidlige forårsfornemmelser så småt på vej' Hvis du kommer forbi klubben på en dag, hvor 
solen stråler, mens morgenen gryr, så vil du opleve, at hele følelsesregistret kommer op i en, 
og at det gibber i hele kroppen for at komme på vandet. Og inden længe, sådan ca. efter den 
28. marts, når standerhejsningen er en realitet, så er det faktisk så småt ved at være tid til at gå 
i bådene for de mest ivrige. 
Inden da skal vi en tur ud og flyve med holdet bag "Blåt øje"; der dystes om 
klubmesterskabstitlen i ergometerroning; vi tar fornemt besøg af Victor Feddersen; og nye 
ansigter kigger forbi DSR, som maske er deres kommende roklub. 
Det er bare et lille uddrag af alle de mange aktiviteter, som kommer til at foregå i marts 
måned i DSR. Du kan se nærmere i aktivitetskalenderen side 5, som er lige til at tage ud og 
hænge på køleskabet! 

Hvem rør ved bladet, når det hviler? 
Trodsjulen føles meget fjern allerede, så har redaktionen haft besøg af en lille sætternisse i 
sidste nummer af bladet. Under mystiske omstændigheder har et ellers sobert indlæg fra et 
medlem "forvandlet" sig i ordlyden fra modtagelse til tryk. Dette beklager vi på redaktionen 
rigtig meget, da det er helt uacceptabelt. Samtidig står vi helt uforstående over for, hvordan 
dette er sket, og vi håber på, at "den skyldige" har temmelig dårlig samvittighed. 

En stor bøn fra redaktionen 
På redaktionen af DSR bladet er vi i den privilegerede situation, at vi næsten altid modtager 
masser af materiale til bladet både i form af artikler; opslag m.m., og meget ofte har [ grafisk 
brugt stor kunstnerisk udfoldelse med spændende skrifttyper; indryk; rammer m.m. 
MEN her er det, at vi har en STOR bøn til alle bidragsydere. Da bladet stadigvæk laves i 
Word (som jo er et meget enkelt tekstbehandlingsprogram), så bruger vi desværre unødig lang 
tid på at rette mange afde indlæg, som vi modtager, "tilbage" til et helt almindelig 
tekstdokument - det er både ærgerligt for jer, og for os! 
Det er ikke for at begrænse jeres ytringsfrihed, hvad gælder layout, men som sagt kan vi lige 
nu kun anvende nedenstående til produktion afbladet. 

Så her er opskriften på indlæg til bladet: 

• Skrifttype: Times New Roman 
• Overskrifter: 24/fed 
• Underoverskrifter: 16/fed 
• Normal brødtekst: 13 

Som illustration til jeres indlæg må I meget gerne vedlægge billedmateriale af enhver art. Det 
kan være tegninger, fotos, hvad som helst, som kvikker teksten op. Hvis I sender billeder 
elektronisk, så gerne i jPG eller TIF format. Desuden vil en lille billedtekst eller blot en 
angivelse af, hvem som er på billedet, være en rigtig stor hjælp. På forhånd tak. 

På vegne af redaktionen 

Marianne BenIZen. redaktør 



Aktivitetskalender 2004 

Datoer 
Q 13. marts 

Q 13. marts 

Q 16. marts 

Q J 8. marts 

Q 19. marts 

Q 20. marts 

Q 24.marts 

Q 26. marts 

Q 27. marts 

Q 28. marts 

Q 30. marts 

Q 3-4. april 

Q 3-4. april 

Q 17. april 

Q 19. april 

Q 21. april 

Q 24-25 . april 

Q l. maj 

Nyt fra bestyr~lsen 

Begivenheder 

Klubmesterskab i ergometer 

Blåt øje fest 

Introaften 

Foredrag m. Victor Feddersen 

Vennernes Generalforsamling 

Instruktørdag 

Infoaften om outrigger roning + 
8 Grand Prix 

Afdansningsbal + rredagsbar 

Oprydning i bådhallen + motionslokalet 

Standerhejsning 

Teoretisk styrmandskursus 

Instruktionsstart 

DFfR Kursus 

Hjælperfest 

Teoretisk styrmandskursus 

Introaften 

DFfR Kursus 

[ntrofest 

Q Ændringer til kluhbens reglement (se side 14-18) 

Q Da Strategidagen for bestyrelsen er nær, blev diverse oplæg berørt . Lige så snart 

denne dag er afholdt, vil vi vende tilbage med nyt! 

Q Der blev diskuteret brug aflokaler i klubben ved udvalgsrriøder m.m. 

Q "Farvel" til Benedicte Brohm, som har gjort det rigtigt godt både i 
køkkenudvalget og som ansvarlig for barudvalget. Samtidig "velkommen" til 
Poul Danstrup Andersen, som er ny formand for barudvalgel 



Kom og forsvar eller erobr 

en klubmestertitel i ergometerroning 

Lørdag den 13. marts kJ. 12.30 

Klubmesterskabet er for alle uanset alder, køn og træningstilstand 

Du kan deltage i følgende 5 kategorier: 

Løb I: Individuel dame, 1000 meter (åben klasse). 

Løb 2: Individuel herre, 1000 meter (åben klasse). 

Til dig, som aldrig før har deltaget i kaproning (indendørs og udendørs). 

Løb 3 : Motionsløb dame, 1000 meter individuel. 

Løb 4: Motionsl øb herre, 1000 meter individuel. 

Og til sidst løbet for ~ - uanset køn og træningstilstand . 

Lø b 5: Holdkonkurrence: 4 x 500 meter (holdene sættes ved lodtrækning). 

Vel mødt' 

Venlig hilsen 
KlubmeslerskabsarrangørudvalKel 

NB: Husk, at der traditionen tro afholdes BLÅ T ØJE FEST om aftenen. 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-eklund. dk ·Telf. 7020 6776 

E-mail: hel@al fa-eklund .dk· Fax. 70204413 



Blåt øje Fest 

Vd i det 6Cå med 
DS=alR® 

Disco Supreme R-lines 

[Blåt øje] 

Overstyrmand Iversen med besætning byder dem velkommen 
ombord til flyvende fest. 

Undervejs serveres lækker flymad fra eget pantry, hvortil der 
kan købes toldfri drikkevarer. 

Senere spiller DJ X op til dans i midtergangen. 

Departure: Lørdag d. 13/3 kl. 19.00 (CET). 
Boardingeards kan købes i baren fra d. 23/2. Pris kr. 140,-

Vi mellemlander kl. 22.30, hvor øvrige passagerer er velkommen til 
at stige ombord. Entre kr. 50,- betales i flydøren. 

Retningslinjer ombord: 
Skipperlabskovs tolereres ikke på DS-aiR. 

Mad- og opkastning i kabinen er strengt forbudt. 
Af sikkerhedshensyn tillades ædruelighed ikke - kan medføre nødlanding. 

Kabinepersonalet må kun befamles i tilfælde af nødsituation. 
Brud på ovenstående regler vil medføre omgående EXIT via nærmeste 

nødudgang. 



Danske Studenters Roklubs Venner - hvem er det? 
På DSR's generalforsamling i november 2003 redegjorde klubbens kasserer - Johan 
Frydendahl grundigt for bl.a. klubbens indtægter. 
En af disse, som både formand, kasserer samt kaproningschefnævnte, var en gave fra DSR's 
Venner på kr. 95 .000,- som blev givet til delvis betaling af en ny kaproningsotter. 
Derefter syntes vi i bestyrelsen for "Vennerne", at vi vil skrive lidt om os selv, så vi måske 
kunne blive lidt flere end vi er j dag til glæde for bådc DSR's motionsroere og kaproere. 

Danske Studenters Roklubs, venner også kaldet "Vennerne" blev stiftet omkring 1919. Vores 
officielle formål er at være en beskeden støtteforening for roklubben, som selvfølgelig slet 
ikke kan konkurrere med støtten fra Rees Legat. Men vi kan som før nævnt, alligevel hjælpe 
lidt til med bidrag til forskelligt i roklubben både materiel og evt. også til vedligeholdelse af 
inventar o. lign. 
Men vi er efterhånden en generation ældre end klubbens nuværende medlemmer, og flere og 
flere falder fra, og vi kan jo ikke rigtig støtte klubben, hvis vi en dag ikke er flere. 

Dette samlingspunkt sker en gang om året - til "VenDernes" generalforsamling, ganske 
uhøjtideligt og det vigtigste punkt på dagsordenen er at spise gule ærter og flæsk med dertil 
hørende øl og snaps, der foræres af "Brændevinslegatet" stiftet af en gammel roer, Erik 
Becker. Bagefter spises der æbleskiver med solbærrom til. 
Efter æbleskiverne er der så "generalforsamling", hvor vi vil se på økonomien og vedtage, 
hvad vi kan støtte DSR med. 

Alle nye som ældre roere, kajakroere og kaproere kan være medlem af"Vennerne" ,ja også 
passive medlemmer afDSR er meget velkomne. 
Det vil derfor glæde os i "Vennernes" bestyrelse, hvis man vil bakke op om vores lille 
støtteforening og bliv medlem her. 
Det kan ske til sekretæren: Dan Nielsen 

Ewaldsbakken 20 
2900 Hellerup 

eller kassereren: 

email: dn@dnadvokal.dk 

Palle Rørsgaard 
Hovmarken 5 
4720 Præstø 
email: pallehovmarken@mail.tele.dk 

Når I har meldt Jer til en af to nævnte, vil I i forbindelse med vores årlige generalforsamling, 
der i år afholdes i DSR Fredag den 12. marts 2004 kl. 18.00 
ta tilsendt en indbydelse vedlagt et girokort (girokonto nr. (0274)8 06 3524) til betaling af 
kontingent til "Vennerne". 
Det er helt frivilligt, hvor meget man vil betale, men et mindstebeløb på kr. 100,00, synes vi 
kunne være rimeligt . 
Dette var så lidt om Dansk Studenters Roklubs Venner, "Vennerne". 
Vi håber herefter at nogle kunne tænke sig at være medlemmer, og vil glæde os at se jer til 
vores årlige sammenkomst. 

På Vennernes bestyrelses vegne. 
Af Palle Rørsgaard 



Instruktørdag 

Lørdag den 20. marts 2004 klokken 13.00 (om klædt) 

Årets instruktørdag giver dig muligheden for at blive en endnu bedre instruktør. I år byder 
Instruktionsudvalget på en rotur, hvor man kan prøve nogle øvelser igennem under kyndig 
vejledning. 

Det årlige gruppefoto tages ca. klokken 13: 15, lige inden vi går i bådene. Husk instruktør 
T-shirt. 

Klokken 15:30 til 16:00 er der karre og lagkage. Derefter lyder menuen foreløbig på bl.a. 

• Kanindåb - Evaluering af sidste års o-løb og brainstonning på nye aktiviteter/poster. 

• Kanin- og instruktørtyper. Tude-Marie, Tågehornet, KonkurrenceKlaus eller Klart
Klart-Harry, som ikke fatter en pind. Hvordan håndterer man bedst de forskellige typer 
(og kan du kende dig selv?). 

Derudover er der lækker aftensmad kJ. 19:00 

Alt dette får du gratis for at møde op og sætte dit præg på årets instruktion . Et tilbud, du 
ikke kan sige nej til, (vi ved hvor du bOL .. ). 

Christen, Thomas. Morten, Marie, Ulrik, Pia, Katrine, Benedicte og Catrine 

Nye medlemmer til Barudvalget 
Kunne du tænke dig at være med i Barudvalget, så er det nu, du skal melde dig! 

At være barvagt indebærer, at du '~kal stå i baren ca. en gang om måneden fra kJ. 18.30 til ca. 
21.30. 
Man står to barvagter sammen, og som ny står man sammen med en "gammel" barvagt. Den 
aften man har barvagt , er maden gratis, ligesom en kop kaffe og et stykke kage - og så er det 
en god lej lighed til at møde nogle af de andre spændende mennesker, der kommer i klubben, 
ikke mindst hvis man er forholdsvis ny i DSR. 

Er du interesseret så send en mail til mig på adressen: pouldanstrup 1999@yahoo.com eller 
ring til mig på 33 33 93 78 . 

Barudvalgsfonnand Poul Danstrup Andersen 



Sommer 8GP 2004 (DSR - Dolphins) 
DSR stiller atter med et hold i 4. division Otter Grand Prix. I år vil vi forsøge at samle et fast 
hold på ca. IO stykker, som træner sammen og deltager i de tre regattaer (Bagsværd, Maribo 
og Århus) hen over sommeren. 

Kunne du tænke dig at være med, og har du mod på at ro en masse outrigget materiel denne 
sæson så kom til infonnationsmøde; 

Venlig hilsen 
Motionsudvalgel 

Onsdag d. 24. marts klokken 20:00 iKongeværelset 

To erklærede motiolllsl-olllrlggerroere fra SIdste ars 8GP 

Traditioner for traditionernes skyld ... ? 
Skal en DSR-tradition bevares blot for traditionens skyld? Skal røde lal fortsat være røde? 
Skal DSR fortsat være en roklub, eller skulle vi i stedet være et flyselskab? I forbindelse med 
dåbsritualet sidste år oplevede vi jo en reel succes, da Instruktionsudvalget valgte at bryde 
med det mangeårige indsmøringsritual. 

Et tilsvarende brud kommer i år til at ske i forbindelse med Stynnandslaugets årlige fest (Blåt 
øje), som får et nyt tema. Visionerne er store, og blandt nye tiltag opprioriteres kvaliteten af 
festmaden - dvs. desværre (for nogen) ingen skipperlabskovs og æbleskiver. Til glæde for 
langt de fleste, vil tidligere års neanderthal-bordskik desuden blive afskaffet. .. Utilfredse? 

Vi håber at mange tager godt imod et nyt tiltag og køber boardingeards til lørdag d.13!3 i 
baren (se opslag s. 7 i bladet). Støt op om 2004's første fest og hjælp os med at skabe nye 
traditioner i DS-aiR. 

Venlig hilsen, 
Styrmandslauget 
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DSR Motion inviterer til foredrag 

Vinderteamets toppræstation 
- Hvordan når man sine mål igen og igen .... ? 

Et team af sportsfolk har et ønske om at nå toppen og samtidig fortsætte udviklingen og forbedre 
hold præstationerne. Den situation kendetegner også mange andre teams i sport såvel som i 
erhvervslivet og flytter fokus fra den individuelle udvikling til fordel for teamet. 

Guldfireren i roning er et godt eksempel på et team af dygtige individualister, der har opnået 
et højt niveau og bevidst har formået at blive på toppen. Det er langt fra tilfældigt. Der ligger 
ikke alene hård træning bag. Men også en masse tanker om fælles mål, teamwork og 
fokusering. 

Det handler om vinderkultur! 

Victor Feddersen fortæller sin historie og videregiver sine erfaringer tilpasset erhvervslivet og 
ikke mindst idræt generelt. Parallellerne bliver indlysende. Det er svært ikke at lade sig 
begejstre og inspirere uanset egne mål og ambitioner. 

Victor Feddersens aktive rokarriere startede allerede så tidligt som 1978 og tæller bl.a. 
følgende sejre med Guld fireren: Olympisk guldvinder i 1996 og olympisk bronzevinder i 2000, 
hele fire verdensmesterskaber, samt flere verdensrekorder. Resultater, der taler for sig selv. 

Victor Feddersen er desuden uddannet på henholdsvis Handels- og Ledelsesakademiet og 
fungerer i dag som coach, foredrags- og procesholder i TACK Training International. Han 
formidler og deler gerne sine erfaringer om at yde toppræstationer med andre f.eks. til 
inspiration for virksomheder, organisationer eller teams. der ønsker at yde noget 
ekstraordinært . 

Foredraget atltoldes på verandaen torsdag den 18. marts kl. 20.00 

Der vil være katTe, kage og frugt for en rund 20'er. Gør os den tjeneste at skrive jer på 
deltagerlisten senest tirsdag den 16. marts, så vi ved , hvor meget vi skal bestille hos Heidi. 

Venlig hilsen 

MOlionsudvalgel 
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Afdansnings bal 
Tango/salsa-fredagsbar den 26. marts 2004 

Kom og lær at danse både tango og salsa for en aften. Du far nu en unik mulighed for at prøve 
at danse til latinske rytmer, når vores tango lærer Henrik Uldall og salsalærer Barbara Wassard 
giver begynderundervisning ud i de sydamerikanske lyksaligheder. 

Du behøver ikke at tænke på dansepartner - bare mød op. 

Efter danseundervisningen vil der være fredagsbar og social hygge. 

KI. 20:00 er der begynderundervisning i tango og kJ. 21 er der begynderundervisning i salsa. 
KI. 21:45 åbner Fredagsbaren. 

Pris for de ltagelse i både tango- og salsaundervisning er blot 30,- kr., som betales på aftenen. 

Med venlig hilsen 

!I'fotionsudvalget 
vi Tango- og salsaentusiasIerne 

12 



Standerhejsning 

ENDELIG! 
- på vandet igen! 

Standerhejsning, søndag d. 28. marts kl. 12.00 

Standeren hejses mens Studentersangerne underholder og nye både døbes. 

Efter standerhejsningen er der hyggelig frokost, hvor du kan møde dine rofæller og planlægge 
sæsonens ture. 

Derefter er der mulighed for året første rotur. 

Kan du så lige styre dig?? 

Teoretisk styrmandskursus på følgende dage: 

Tirsdag, den 30. marts 
Mandag, den 19. april 
Onsdag, den 26. maj 

Alle dage kl. 18.00 til ca. 23 .00 
Der sættes hold til den praktiske stynnandsinstruktion i pausen. 

Hold øje med hjemmesiden www.dsr-online.dk og opslag i Slyngelstuen. 

Inslruklionsudvalget 
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Husudvalg 
Udvalget er nu en realitet og har en del vi sioner om huset og de omgivende arealer, men vi 
skal være flere medlemmer i udvalget for at løfte opgaverne. 
De tidligere afholdte vedligeholdelsesdage var især i begyndelsen en succes, hvor der blev 
udført en del arbejde, men efterhånden falmede entusiasmen, Tordenskjolds soldater faldt fra, 
og det er nu længe siden, at den sidste arbejdsdag med huset som emne er blevet afholdt. 
Det er ellers ikke, fordi der ikke er aktivitet i huset, mange er involveret i bådklargøring, og 
belastningen på træningsrummet er meget høj. 
Husudvalgets opgaver ligger på et noget andet plan , og hvis de bliver løst, vil vi som 
medlemmer glæde os over resultaterne, - eller måske, hvis de ikke bliver løst, vil vi ærgre os 
over, at diverse ting trænger til en kærlig hånd, og at det er for dårligt, at ingen tager initiativ. 
Udvalgets opgave vil i høj grad være at uddelegere arbejdsopgaver til medlemmer. Disse 
medlemmer kan være hvem som helst, meR det kan blandt andet være kaniner som et 
alternativ til kaninbageordningen . 
For at organisere og lede disse arbejdsmedlemmer behøver udvalget folk, der gerne må have 
praktisk sans og evne til at inspirere andre. 
Opgaverne er: 
Malervedligeholdelse af vinduer og døre, atrensning og maling af rækværk, 
pasning af planter inde og på terrassen, beskæring af roser, buske og piletræ, 
pasning af græsplænen, renholdelse af bådplads, cykelstald og båd hal 
og bortkørsel af affald til losseplads. 
Det behøver ikke at blive meget tidskrævende for den enkelte, så overvej om du ikke kan 
bidrage til festen. Du kan vise din interesse ved at sende en mail til husforvalter@dsr
online.dk eller ringe til mig på 39298499. 

Mogens HauI Husforvaller 

Nyt reglement 
DS R 's love, som vedtages af generalforsamlingen og senest er ændret i januar 2002, sæller de 
overordnede rammer for roklubben. De mere detaljerede rammer fastlægges i reglementet, 
som bestyrelsen vedtager. Reglementet, der senest blev ændret i 1996, bl.ev ændret på et 
bestyrelsesmøde d . IO. februar 2004. Det ny reglement er optrykt i dette nummer af bladet. 
Der er to indhold smæssige ændringer: 
l) J § 4 er indføjet en mulighed for, at bestyrelsen i særlige tilfælde for en periode kan fratage 

et medlem en rettighed (roret, kajakret etc.). Det er bestemt ikke en mulighed, som 
bestyrelsen forventer at måtte gøre brug af særlig ofte, men i de sidste par år har der været 
enkelte tilfælde, hvor et medlem har optrådt groft uforsvarligt , eller hvor et medlems evner 
til at ro har været så mangelfulde, at det påvirkede sikkerheden. I disse få tilfælde har 
bestyrelsen savnet en mulighed for midlertidig fratagelse afroretten . 

2) Betingelser for at opnå langtursstyrrnandsret er nu indføjet i reglementet (§ 4). 
Betingelserne er uændrede, men hidtil har de alene stået i langtursmappen, og det har skabt 
uklarhed om betingelserne for at opnå retten. 

Derudover er der indføjet en henvisning til DFJlR's vejledning i vinterroning (§ 8), og det er 
nævnt, at der gælder et supplerende kajakreglement. 
Reglement, love, kajakreglement og DFJlR's vejledning i vinterroning kan du i øvrigt finde på 
vores hjemmeside www.dsr-online.dk 

Paul Brilniche-Olsen Formand 
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Ændringer i klubbens reglement 

Reglement 

for 

Danske Studenters Roklub 

Februar 2004 
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§ I. Generelt 
DSR er medlem af Dansk Forening for Ro
sport og Dansk Kano og Kajak Forbund. 
AI færden i forbindelse med roning skal 
foregå på en for klubben, rosporten og 
kajaksporten værdig måde. 

§2. Klubhuset 
Klubhuset står under medlemmernes 
beskyttelse, og det forventes, at alle 
bidrager til at opretholde et godt miljø. 
Uden for almindelig brugstid skal klubben 
være aflåst og lyset slukket. 
Nøgle til klubhuset udleveres af husfor
valteren mod depositum. 
Tobaksrygning og brug af åben ild er for
budt i klubbens underetage. 

§3. Svømmefærdighed/redningsveste 
AI benyttelse af k lubbens materiel forud
sætter, at roeren har underskrevet en er
klæring om, at han/hun kan svømme 400 
meter. For roere under 18 år kræves tillige 
værges underskrift. 
Styrmanden skal respektere ethvert ønske 
fra roerne om at medbringe redningsveste. 
Fremsættes et sådant ønske, skal rednings
veste medbringes til hele mandskabet. Det 
er styrmandens pligt at sikre sig, at turens 
deltagere er bekendt med anvendelsen af de 
medbragte redningsveste. 

§4. Rettigheder 
Der opereres med følgende rettigheder: 
Roret, der giver ret til at ro inrigger- og 
gigmateriel forudsat, at der er en styrmand i 

'båden, tildeles afinstruktionsrochefen efter 
instruktion og aflagt prøve. 
Styrma ndsret, der giver ret til at være an
svarshavende styrmand på inrigger og 
gigmateriel (ekskl. Ormen) inden for det 
daglige roområde samt i danske 
ferskvand sområder, tildeles af instruktions
rochefen efter instruktion og aflagt prøve i 
manøvrering af 4-åres inrigger. 
Svavaret. der giver ret til at ro gigsculler i 
de tilladte perioder, tildeles af 
instruktionsrochefen efter instruktion og 
aflagt prøve. 
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Scullerret, der giver ret til at ro 
singlesculler i de tilladte perioder, tildeles 
af instruktionsrochefen efter instruktion og 
aflagt prøve. Scullerprøven skal om fatte 
entringsøvelse. 
Kajakret, der giver ret til at ro kajak inden 
for det daglige roområde, ti Idel es af 
kajakrochefen efter instruktion og aflagt 
prøve. Prøven skal omfatte entringsøvelse 
samt 600 meters svømning i åbent hav. 
Styrmandsret til gigotter. der giver ret til 
at være ansvarshavende styrmand på 
Ormen, tildeles af bestyrelsen. 
Langtursstyrmandsret, der giver ret til at 
være ansvarshavende styrmand uden for det 
daglige roområde, tildeles efter ansøgning 
af bestyrelsen . For erhvervelse af 
langtursstyrmandsret kræves at medlemmet 
har: 
- gennemført og taet godkendt 
kæntringsøvelse 
- gennemført og fået godkendt 
langtursstyrrnansk ursus 
- deltaget på ferie langture (varighed 
minimum en uge) 
- deltaget på weekendture i forskelligt 
farvand 
- planlagt minimum en langtur 
Enhver ansøger bliver individuelt vurderet, 
da det ud over ovenstående samtidig drejer 
sig om at opføre sig ansvarsbevidst samt 
udvise ansvar og forståelse for korrekt 
behandling af klubbens og lånt materiel 
samt lånte klubhuse. 
Kajaklangtursret, der giver ret til at ro 
kajak uden for det daglige roområde, 
tildeles efter ansøgning af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for en 
periode fratage et medlem de af 
ovenstående rettigheder, som medlemmet 
måtte have erhvervet. Det kan ske, hvor der 
vurderes at være en sikkerhedsrisko 
forbundet med, at medlemmet opretholder 
sine rettigheder eller hvis vedkommende 
under benyttelse af den pågældende 
rettighed har optrådt groft uforsvarligt. 
Fratagelsen af en rettighed sker med 
henblik på vurdering af behov for 



erhvervelse af de nødvendige færdigheder 
til at generhverve rettigheden. 
Bestyrelsen træffer beslutn ing efter 
indstilling fra instruktionsrochefen og, 
afhængig af forholdet, motionsrochefen 
og/eller langtursrochefen. Er der tale om 
fratagelse afkajakrettigheder, indstiller 
kajakrochefen ti I bestyrelsen. 
Hvilke rettigheder, der kræves for at 
anvende de enkelte både, fremgår af opslag 
i bådehallen. 

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

§6. Roning 
Enhver båd skal være fuldt bemandet. 
Det er forbudt at medtage passagerer i 
båden. 
Medlemmer af andre roklubber kan ro som 
gæster i klubbens både efter aftale med 
bestyrelsen. Gæstens navn og roklub indfø
res i roprotokollen. 

Før hver start skal roernes og den 
ansvarlige styrmands navne, afgangstiden 
og turens bestemmelsessted indføres j 

roprotokollen. Efter hjemkomsten indføres 
ankomsttiden og det roede antal kilometer. 
Ved forventet sen hjemkomst skal dette 
indføres inden turen. 
Alle inriggere og gigbåde skal føre 
klubstander. På weekend- og langture samt 
på søn - og helligdage føres desuden 
DFfR's splitflag. 
Roning til og fra klubben skal udelukkende 
foregå gennem sejlløbet for robåde. 
KJubbens daglige roområde strækker sig 
langs kysten fra Dragørltvlosede i syd til 
Sletten i nord. 
Det daglige roområde for kajakroning 
omfatter herudover alle danske 
ferskvandsområder. 
Ingen båd må fjerne sig længere fra land, 
end at mandskabet kan bjærge sig selv og 
båden i land. 
Områder, i hvilke roning ikke er tilladt, 
fremgår af opslag i bådehallen. 
Kan en tur på grund af vejrforhold, havari 
eller lignende ikke gennemføres, og båden 
lægges op, skal klubben omgående 
underrettes. Und ladeise heraf medfører 
erstatningsansvar ved eventuel 
eftersøgning. Lægges en båd op, henligger 
denne for styrmandens ansvar. Det er 
styrmandens ansvar, at båden snarest 
muligt bringes hjem. 
Roning efter mørkets frembrud må kun ske, 
når der i agterstavnen føres klart I)'s, der er 
synligt horisonten rundt i en radius af 
mindst 2 sømil. Scullere og kajakker må 
kun benyttes efter mørkets frembrud i følge 
med inriggere. 
GigsingIescullere, singlescullere og 
kajakker må kun benyttes, når scul1erskiltet 
er lukket. Erfarne roere kan opnå 
bestyrelsens tilladelse ti I at ro i perioderne 
fra standerhejsning til :~cullerskiltet lukkes 
og fra scullerskiltet åbnes til stander
strygningen. På disse ture er det en 
betingelse, at roeren er iført en godkendt 
svømmevest, og at kysten følges så nær 
som muligt. 
Børn under 16 år skal altid bære 
svømmevest ved brug af sculler eller kajak. 
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Roning i kaproningsbåde må kun ske med 
bestyrelsens tilladelse. 

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

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

§9.lkrarttræden 
Nærværende reglement erstatter alle 
tidligere udsendte reglementer for Danske 
Studenters Roklub. 

Der gælder et supplerende kajakreglement. 

DSR's bestyrelse 
den IO. februar 2004 



Aage Bang in memoriam 

Danske Studenters Roklub har mistet et af sine trofaste 
medlemmer. 
Den 22. januar 2004 døde æresmedlem af klubben, Aage Bang, 
77 år gammel. 
Bang har siden 1946 været medlem afklubben og har deltaget i 
stort set alle de forskellige aktiviteter, som klubben har tilbudt 
sine medlemmer. Aage Bang var i perioden 1953 - 1974 medlem 
af Danske Studenters Roklubs bestyrelse dels som roehef, dels 
som kasserer og fra general forsamlingen i efteråret 1967 som 
formand. 
Tidligere årgange af delle medlemsblad havde Aage Bang som 
ansvarshavende redaktør. 
Aage Bang kunne med sin "garderhøjde" og sin tige stemmeføring undertiden skræmme 
kaniner og andre ubefæstede sjæle, men det var kun teatertorden, Aage Bang var en særdeles 
venlig og omgængelig person. 
Aage Bang var et udpræget seJskabsmenneske og var medarrangør af flere revyer i slutningen 
af I 940'erne og i I 950'eme og optrådte også selv i revyerne. Han var blandt stifterne af 
Stynnandslavet, der egentlig blev stiftet som et modstykke til D.S.R.s Venner. 
(Stynnandslauget havde dengang også undertitlen D.S.R.s uvenner) . Det var Bang og hans 
hustru Eva der indstiftede traditionen med Styrmandslaugets årlige "Blåt øje"-arrangement 
med servering af "cement" - en ubeskrivelig tyktflydende substans, hvori der efter sigende 
også var kød i findelt form. Arrangementet krævede indtagelse af øl og snaps i passende 
mængder. 
Da DSR i forbindelse med 100 års jubilæet i 1967 besluttede at forære en robåd til 
søsterklubben Arhus Studenter Roklub, skulle båden naturligvis transporteres til Arhus ved 
egen kraft. Et dusin DSR-roere påtog sig denne opgave. Det var Aage Bang, der gennem sin 
tilknytning til Marinehjemmeværnet fik arrangeret en hjemmeværnskutter som eskortebåd, så 
turen over Kattegat kunne ske på betryggende vis. Kutteren fungerede endvidere som flydende 
opholds- og spisested for de rohold, der var "på frivagt". 
Aage Bang var også blandt initiativtagerne og arrangørerne af en stor fælles fest med vore 
daværende lejere, "Studentersangforeningen" som han også havde et godt samarbejde med -
uden dog at deltage som aktiv i denne forenings hovedaktivitet. 
Ved frokosten i forbindelse med de årlige standerhejsninger blev der afholdt auktion over 
indholdet i de skabe, der ikke var forsynet med skabskort. Auktionarius var som regel Bang, 
der med en udsøgt behændighed ved effekternes fremvisning kunne opnå betydelige budsum
mer på hullet og stærkt slidt rotøj. 
Også efter sin afgang som formand fortsatte Aage Bang sit arbejde for klubben som kasserer i 
D.S.R.s Venner. Aage Bang modtog Papirkniven i 1957 og blev udnævnt til æresmedlem i 
forbindelse med sin afgang som formand . 
Da Aage Bang blev pensioneret flyttede han fra sin lejlighed på Østerbro til sit sommerhus i 
Munkerup, men fortsatte med at besøge roklubben, når der var indbudt til generalforsamlinger 
og festlige lejligheder. Bang, du vil blive savnet af roklubben. 

Af Dan Nielsen 
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Weekend- og ferie langture - 2004 
Måske er du allerede nu ved at gøre dig overvejelser om din ferie i år ') 

I -Langtursudvalget er vi ved at planlægge årets weekend- og ferieture. Og programmet byder 
på mange forskellige muligheder, som vi allerede nu gerne vil fortælle om. Hvis du er 
interesseret eller har andre forslag til langture så henvend dig til et medlem af 
Langtursudvalget (se hvem der er medlemmer på opslaget på langturstavlen i klubben) eller 
send en mail til langtur@dsr-online.dk 

For dem, som ikke ved det, så betegnes al roning uden for klubbens daglige ro farvand som 
langtursroning. En langtur kan være blot en dagstur eller f.eks. en ugetur, hvor man har al 
bagage, mad, kogegrej m.m. med i båden . Alle kan deltage i en langtur, så snart man har fået 
roret, og hvis man er i bare nogenlunde god form. Dog skal der være mindst l 
langtursstyrmand i hver båd. 

Langtursroning handler ikke om at ro så langt som muligt eller så hurtigt som muligt, men i 
høj grad om at nyde naturen, lejrlivet og det sociale samvær. Vi er mange, der husker 
hyggelige stunder omkring lejrbålet, frokost i små afsides havne og næner i soveposen under 
stjernehim len" . Langture går ofte til ukendte steder, hvor lokale seværdigheder og 
begivenheder udforskes, f.eks, gletschervandring, Bastilledag, vinsmagning, slotsbesøg m.m, 

Lyder det som noget for dig, så hol.d øje med opslagstavlen i Slyngelstuen, Indtil videre er 
følgende ture planlagt eller på tegnebrættet: 

Påsketur til Berlin, d.8- d.l2 april 
Den traditionsrige tur, hvor vi blander storby sightseeing med roning i lånt outrigger-materiel. 
Der er plads til ca. 15 deltagere. Tilmeldingsliste vil blive opsat på langturstavlen, 
Arranf?orer ? Kontakt Lars Bundesenfor yderligere information, samt hvis du evt, er 
interesseret i at være med til at arrangere denne tur. 

Vejlefjorden, SI. Bededag d.7-d.IO maj 
Vi arbejder for tiden med at arrangere en SI. Bededagstur med udgangspunkt i Vejle Roklub. 
Hold øje med opslagstavlen eller spørg evt. Pia østergaard for nærmere information. Specielt 
hvis du selv kunne være interesseret i at stå som arrangør for denne tur. 

Flensborg i Kr. Himmelfartsferien d. 19-d.23 maj 
Vi ror på Flensborg Fjord og kigger på de deltagende sejlskibe i den årlige "Flensburg 
Rhumregatta". Der er også mulighed for at deltage i kajak, Ca. I 5-18 deltagere. 
Arranf?orer? Kontakt Lars Bundesenfor yderligere information, samt hvis du evt, er 
interesseret i at være med til al arrangere denne lur, 
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Sverige i Pinsen d 28. maj - d.6. juni (NB: Bemærk: en hel uge) 
Der bliver arrangeret en tur for max. 4 inriggere, som skal ro forholdsvis lange dagsdistancer i 
de svenske kanaler. Opslag og info om turen hænges op d. l. marts, men kontakt evt. Thomas 
Ungstrup eller Heike Gasse for yderligere information. 
Arrangører: Thomas Ungs/rup OK Heike Gosse. Sommerlang/ur til Genevesøen. uge 3 J 

Der bliver arrangeret en ugetur på Genevesøen med 6 af kredsens både. Hold øje med 
opslagstavlen. 
Arrangører: Dan Hansen, Pia østergaard og Susanne Mogensen. 

Kaninlangtur (weekend i sensommeren): En tur specielt for årets kaniner 
Destination endnu ikke fastlagt. Kontakt evI. Agnethe Christensen for nærmere information. 

Ud over disse ture satser vi på at arrangere en mere "almindelig" pinsetur, som kun strækker 
sig over helligdagene, men det er for tidligt at sige noget om denne. Og så er det muligt at der 
arrangeres en yderligere sommer-ugetur til enten DaisIand i Sverige eller til Stralsund i 
Tyskland, hvis vi fornemmer at der er tilslutning nok til sommer-langturene. Hvis du er 
interesseret i en af disse ture, så kontakt evI. Ulrik Winther fra Langtursudvalget for nærmere 
information. 

Hilsen 
Lang/ursudvalge/ 

Mandskabet smil/e selvom de var plI gyngende grund og havde Himmelbjerge/s svimlende 
højder forude (F%: Marianne Ben/zen) 
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Københavns Havn 
Torsdag den 22. januar 2004 havde Motionsudvalget inviteret til et møde med vicedirektør 
Karl-Gustav Jensen fra Københavns Havn. Baggrunden var et ønske om at fa inspiration til 
alternativer til den gammelkendte istur til Skovshoved Havn. 

På trods af sygdom i klubbens køkken og dermed ingen mad, mødte op mod 60 medlemmer 
op for at f1Il ø ftef lidt af sløret for udviklingen i havnen. Der var mange spørgsmål, der skulle 
besvares denne aften , bliver der passage gennem opfyldningen, hvad er de trafikale 
konsekvenser af det nye færgeleje 
i Nordhavnen, og sker der dog 
ikke snart noget med overløbet i 
Svanemøllebugten? 

Karl-Gustav Jensen gaven 
levende præsentation af de mange 
planer. der er for Københavns 
Havn, fra Nordhavnen, hvor en 
større del udlægges til 
byudviklingsområde. til 
Sydhavnen hvor 5000 boliger de 
næste år vil skyde op efter 
hollandsk forbillede. 

For DSR"s medlemmer har det altid været en længere tur af skulle bevæge sig ind i 
inderhavnen. Den knap så interessante tur uden om opfyldningen gør nok sit til , af langt de 
f1e~te af klubbens både går mod nord. Der har længe været et ønske om at f1Ilavet en passage 
gennem selve opfyldningen, så vi kan komme hurtigere ind i havnen. Karl-Gustav Jensen 

garanterede, at dette var en del planerne. men kunne 
ikke sige noget om den nærmere tidshorisont for dette 
projekt. Han mente i øvrigt også, at vi som roere burde 
sætte pris på den ekstra motion , det giver at ro udenom! 

Er det lykkedes at overvinde anstrengelserne med at 
forcere opfyldningen og nå ind i inderhavnen, så 
begynder en ny prøvel se: Speed båd sterroren ! ! Hvem har 
ikke siddet og bandel over de forbaskede motorbåde, der 
ikke har respekt for de mere "bløde" trafikanter på 
vandet? Ifølge Karl-Gustav Jensen er fartgrænsen for 
fritidssejlere nu sat ned til 6 knob (maksimalt målte 
hastighed for motorbåd i havnen: 46 knob!) , og der er 
planlagt strengere justits på dette område. Så kan de 
lære det!© 

Et kildent punkt for alle der færdes i Svanemøllehavnen 
er overløbsværket i Svanemøllebugten. Når kapaciteten af områdets kloaksystemer overstiges, 
løber overskuddet urenset ud i Svanemøllebugten, hvilket ikke just højner 
badevandskvaliteten . Anlæggelsen af et overløbsværk i Svanemøllebugten er med i planerne, 
men er blevet udskudt til perioden 2006 -2008. 
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Læs mere 

De omtalte projekter er beskrevet i 
debatoplægget "Blå Plan" der var i 
offentlig høring i efteråret 2003 Med 
dene oplæg ønsker Københavns 
Kommune at være på forkant med 
udviklingen i havnen [løbet af foråret 
2004 sendes der så et plan forslag på 
gaden 

Læs "Blå Plan" debatoplægget på www kk.dk 

Læs om Københavns Havn på www.cphport dk 

Helene Fnsche 



Info fra DSR køkken 
Da det jo er vinter, og der er mange, der er i klubben i weekenderne for at slibe og 
vedligeholde vores både, bliver køkkenet også benyttet ret meget. Dette medfører desværre 
også, at jeg (Heidi) tit møder op på arbejdet om mandagen til et meget rodet køkken. 

Så jeg har en bøn til jer alle sammen: 
• Nårl brygger kaffe - ryd op efter jer! 

Når I brygger kaffe i køkkenet, viii så ikke være søde at bruge vores gamle 
kaffekander, som står over mikroovnen til at tage med ned i bådhallen, og bruge 
engangskopper, som I jo også gør, når baren er åben. Det er lidt svært at fa kaffekopper 
rene, som har stået i to-tre dage med kaffe i. 
Husk på at køkkenet er jeres eget ansvar i weekenderne, når jeg har fri. Ryd op efter 
jer, så vi alle sammen kan være der. 

• Intet svedigt træningstøj i kokkenet ! 
Ud over det har vi i Køkkenudvalget talt meget om, når jer, der benytter vores 
gymnastikhold i hverdagene om aften. Det er ret ubehageligt, at I kommer ud i 
køkkenet i svedigt træningstøj for at hente vand, når der er mad i nærheden. Så der er 
ingen adgang til køkkenet for at hente vand . Tag en drikkedunk med lige som I gør, 
når I skal ud og ro ... 

Kom endelig med gode ideer og kommentar! 
Til sidst vil jeg bare efterlyse nogle gode ideer til nye opskrifteri klubben. Jeg kan også gå lidt 
død i nye forslag, så har I noget på hjertet så kom og fortæl mig det. .. 

Udlejning af klubben i weekenden til fester? 
Vi far ofte mange spørgsmål om hvordan og hvor meget og hvem, som kan leje klubben. Her 
er nogle af svarene. 

Hvordan lejer jeg klubben til en fest? 
• Du skal være medlem afroklubben 
• Du skal have gjort noget aktivt for klubben f.eks. være instruktør, været ansvarlig for et 

slibehold eller anden aktivitet ud over det almindelige. 
• Du skal sende en ansøgning til bestyrelsen (møde første tirsdag i måneden) Send den 

til: køkkenet@dsr-online.dk 

Hvad kan jeg leje? 
Det, som du kan leje, er veranda og salen. Fra lørdag morgen k!. 8 til søndag k!. 12. Så har du 
mulighed for bruge: borde, stole, service og køkkenet. Du skal selv rydde alt op efter festen 
også køkkenet, og selve rengøringen (gulve og lign.) har du betalt for. 

Hvad koster det? 
3.000 kr. at leje klubben og så skal du købe øl, vand, vin og sprut til klubpriser eller betale 
proppenge for de medbragte drikkevare. 
5.000 kr. at leje klubben og så kan du selv medbringe øl, vand, vin og andet. Barlokalet vil så 
være aflåst under festen . 

Hilsen Køkkenudvalgel + Bestyrelsen 
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Forårsgymnastikken i DSR 

Ændringer på to hold 

Onsdagsholdet Id. 17.15-18.45 
Pernille er fast vikar for Eva i hele februar måned. Eva har fået fast arbejde og vil prøve efter 
februar at komme tilbage til klubben. Indtil da tager Pernille hendes hold. 

Torsdagsholdet kJ. 17-18.30 
I år har Jeanet desværre fået en varig skade i foden og kan ikke undervise aktivt i step. Derfor 
overtager Maj torsdagsholdet resten af sæsonen, og nu bliver det gymnastik i stedet for. 

Ændringer i planen: 
Onsdag kl. 17.15-18.45 
Torsdag kl. 17-18.30 

Pernille Mogensen 
Maj Johannesen - gymnastik 

Gymnastikken fortsætter indtil april 
Gymnastikken vil fortsætte april måned ud. Hvis der er ønsker om at fortsætte med nogle 
enkelte hold, kan de fortsætte som i de tidligere år, hvis der er flere end IO personer på 
holdene. 

HUSK at skrive dig på computeren - hver gang 
Derfor er det meget vigtigt, at du altid skriver dig på computeren - da det er vores basis for at 
sammensætte programmet til næste år. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Maj Johannesen (ifronlen) er ny underviser fra i år, og der er ikke den kropsdel. som ikke 
bliver rørl, når hun er på banen (FoIo: Marianne Bentzen) 
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'" '" 
Gymnastikoversigt (forår 2004) 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag I Fredag 
7-8 Morgengym. 

Asbjørn 

9-12 
I 

15-16 I 

16-17 Did boys 
Elisabeth I 

I 

17-18.30 17.30-19 17-18.30 17.30 - 19 17-18.30 
Gymnastik Gymnastik Gymnastik Gymnastik 
Susanne Maj Pernille el. Eva Maj 

18.30-20 19.30 - 18.30-20 I 19.30-21 18.30-20 
21.00 Gymnastik I Salsa Gymnastik 
Tango Maj I Maj 

20 - 22 Udlejet til 
Kbh. ski 

NB! Husk at du skal skrive dig på computeren hver gang. 
Pernille er fast vikar for Eva om onsdagen. Hun tager hele feb. m~ned. 

I 

Morgen-
gym. 

Asbjørn 

Lørdag 

Badminton 
Svanemøl-

lehallen 

Søndag 

15-16.30 
Familie-

gym. 
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Gode råd i kulden 

Kom kulden i forkøbet. Hav altid ekstra tøj ombord og hurtige kalorier klar. 

Ombord i båden: Hold alle i bevægelse - lad ingen sidde stynnænd så længe, at de bliver 
kolde. 

Man har det så godt som ens hænder og fødder er varme. 

Stillestående luft betyder isolation: l en overlevelsessituation skal man altså prøve at øge 
mængden af stillestående luft omkring kroppen. Er du blevet gennemblødt, våd og kold - så 
vrid tøjet og tag det omvendt på - dvs. uldsweateren inderst mod huden. 

I koldt vand: Lig stille, hvis du ikke umiddelbart kan redde dig op afvandet. Jo mere du 
bevæger dig i vandet jo mere varme afgiver du til vandet. Hvis det er muligt så kravl op på 
båden, på en bøje, på en vragdel- ja på hvad som helst. Afkøling af kroppen sker 25 gange 
hurtigere i vand end i luft - også selvom luften er kold. Tag tøjet af, vrid det - og tag det på 
igen. Kunstfibertøj bliver næsten tørt, og det varmer hurtigt kroppen op. 

Husk redningsvest når du er på vandet. Uden vesten skal du bruge alt for meget energi på at 
holde dig nydende, og kroppens varmeafgivelse bliver for stor. Så husk at checke vestens 
evne til at bære din vægt. 

Få vejrtrækningen i orden, før du begynder at svømme. Svøm kun mod land, hvis afstanden 
er meget kort, og du er en god svømmer. Ved svømning afgiver kroppen meget varme, og 
kræfterne slipper op længe før, du tror. 

Lær førstehjælp. 

Giv altid en kuldeforkommen varm, sødet alkoholfri drik - men giv aldrig en bevidstløs 
væske; han vil kvæles i den . 

Frit fra www.soesport.dk 

Af Pia Aho østergaard 
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Noget om vigeregier og fart 
Alle der fungerer som styrmand i en af klubbens både har prøvet at skulle føre båden ud 
gennem Kalkbrænderihavnsløbet en dag, hvor vandet vrimler med andre robåde, sejlbåde, 
fiskekutter osv, Det er ingen nem opgave og for at undgå sammenstød er det nødvendigt at 
man holder sig til reglerne for sejlads. 

VigeregIer 
Udgangspunktet (i Søvejsreglerne) er, at maskindrevne skibe og sejlskibe skal vige for robåde, 
idet disse betragtes som 'skibe der er begrænsede i deres evne til at manøvrere'. Da vores 
robåde, som oftest er meget manøvredygtige, skal vi dog søge at placere os således, at de 
almindelige vigeregIer ikke kommer i brug. 
Derudover skal I være opmærksomme på, at det i 
Danmark er sådan ved havnemundinger, at 
udadgående sejlads viger for indadgående, idet 
førstnævnte har størst overblik. 
Når robåde møde andre robåde, reagerer man som 
om, det var to motordrevne skibe, der mødes. 
Lokalt for Kalkbrænderihavnsløbet var der 
tidligere den særregel, at robåde holdt sig i den 
østlige side af løbet (samme side som Switzers pramme nonnalt fortøjes i) uanset, om de var 
på vej ind eller ud af løhet. Denne regel er imidlertid blevet afløst af den almindelige regel om 
at man holder så langt til styrbord som det er sikkert eller muligt - både på vej ud og ind. 
Husk at holde godt øje med trafik fra båsene til sejlbåde i løbets vestside, 

Fart 
Søvejsreglerne siger, at man altid skal holde sikker fart. Sikker fart er bl.a. afuængig af 
sigtbarheden, trafiktætheden, lys og mørke samt vind, sø og strøm. Denne regel gælder for al 
trafik på havene - fra hangarskibe til robåde til robåde. 
Man skal naturligvis følge reglerne og bør også kunne forvente dem fulgt. Ikke desto mindre 
er nogle gode leveregler for styrmænd: 

• Kend søvejsreglerne! 
• Læs trafikken og tænk fremad . 
• Vis din hensigt tydeligt. Det vil for eksempel sige: hold fast kurs, drej i god tid og 

gerne skarpt, så folk ikke er i tvivl om, at du vil ændre kurs. 
• Du er oftest den mest sårbare. Manøvrer derefter. 
• Vær smidig og hensynsfuld på havet. Så kommer du meget længere, end hvis du 

holder strengt på din ret. 
• Hvis du er i tvivl, så spørg. Er du inden for råbeafstand, så er det oplagt at spørge 

dig for, hvis du er i tvivl om, hvilken hensigt den anden søfarer har. 

God tur! 

AfChrislen Krogh 
r nstruktionsrochef 
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Alfa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
Tlf. 7020 6776 
www.alfa-eklund.dk 

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

Bryllupskørsel i Packard 1929 
v. Steen Ulrik Petersen 
medl. nr. 4650 
Tlf. 4817 2117 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8, Kbh ø. 
Tlf. 3916 0630 
www.danskebank.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S 
Langebrogade 4 
1014 København K 
www.distillers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1, Kbh ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
Tlf. 3929 1126 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. 
Tlf. 33145150 
www.friluftsland.dk 

Geobyg Ejendoms Service 
Willemoesgade 43, Kbh ø. 
Tlf. 4018 6616 

Handelsbanken Østerbro 
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
Tlf. 3525 3800 
www.handelsbanken.dk 

Lindblad WS 
Ndr. Frihavnsgade 36, Kbh ø. 
Tlf. 3526 1366 
www.lindblad-vvs.dk 

SA-EI Autoriseret 
elektroinstallatør ApS 
Philip Schous Vej 21, Frb 
Tlf. 3888 1909 

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

UNIQUE Møbler 
Østerbrogade 1l5A, Kbh. ø 
www.unq.dk 

ØbroTræ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 



O-løb på Sjælland 2004 

Orienteringsløb i 2004 
Dato Løbstype Skov 

6-mar C Vemmetofte 

IO-mar Nat Ruresø Skovene 

14-mar C GL(jrønboJt Vang 

17-mar Nat Aldershvile 

21-mar Ghebusløb Ravnsholt 

26-mar Nat Nyrup Hegn 

27-mar A Rude Skov 

28-mar Stafet Grib Skov Nødebo 

4-a l!'" Ghebusløb Ravnsholt 

17-apr 6.div.match Tisvilde Hegn 

c-----J. 8 -apr C Teglstrup Hegn 

2S-apr B (Stifinderløb ) Danstrup/Krogcnberg 

Tilmelding: 

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

Øvrige løb: Senest IO dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917 

Arrangør 

Køge OK 

KildehoJm OK 

PI København 

OK Skærmen 

*** DSR *** 

Spring Cup 

Spring Cup 

Spring Cup 

***DSR*** 

Vinderød OK 

HSOK 

*** DSR *** 

Yderligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbskalender' . 
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, 
der afholdes i København og Nordsjælland, er listet. 
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Danske Studenters RokJub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813 

Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 2963 22 

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 l l 

Formand: 
Paul Briiniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
W 39404842 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gårtner 
Skindergade 32, lej . 17 
I 159 København K 
W 26 74 70 48 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængels Sidealle 3,3. tv. 
2100 København ø 
W 26204649 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

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

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

Fonnand: Kasserer: 

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

Instruktionsroehef: 
Christen Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
tf 38 109562 
e-mail: inslruktion@dsr-online.dk 

Kajakrocbef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2 I 00 København ø 
W 35 34 44 63 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Køkken- og udlejningscbef: 
Dorthe Bartels 
e-mail: koekken@dsr-onJlne.dk 

Kontingentkasserer: 

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

Orienteringssektionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen Michael Remod J ohan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Skarøgade S, 2.th. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Vinun 
tf 45 88 58 86 W 39 20 68 38 W 45 85 8605 

_ __ o 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Rolfsvej 33, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
tf 39274882 
e-mail: sekretaer@dsr
online.dk 

Motioosrocber: 
Karen La uberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tf20153211 
e-mail: motion@dsr
online.dk 

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

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

PR: 
H ans J uu I Andersen 
Edelgave Alle 7, I. 
2820 Gentofte 
W 396803 19 
e-mail: l!i.l!.@>.ÅsLdk _. -=-
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TRYK PÅ 

/ december måned 2003 havde redaktionen møde med vores trykker. 

000 

7/16 3 

Ved den hehagelige sammenkomst tog al/e bladet fra munden uden at sværte nogle til. 
(Foto Marianne Bentzen) 
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Redaktionen: 
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 04 64, Annemette Ryge, Henrik Pedersen, 
og Peter Wigh Magnus 

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

Deadlines 

Maj nummer (udkommer primo maj): 

Juni nummer (udkommer primo juni): 

Juli nummer (udkommer primo juli) 

Lørdag den 10. april 

Torsdag den 06. maj 

Onsdag den 09. juni 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: l. 250 stk. 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartals måned ( l/I , 1/4, 1/7 og J /I O). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af 
klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til gen indmeldelsen. 

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 fi nde sted ved en res tance svarende til \/, - J års 
kontingent , og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i 
forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Hvor intet andet er anført, er billederne ta et af redaktionen. 

Forside foto: Med standerhej sningen er en ny rosæson klar. (Foto: Peter 'Wigh Magnus) 
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Leder 
Foråret er kommet over os med vintergækker og erantis i fuldt flor, så nu er det af med 
vanterne og på med solbrillerne. Startskuddet har lydt for en ny rosæson, og vi skal alle på 
vandet " i en lille båd, som gynger" - bedre kan det næsten ikke blive! 
Nu starter alle Motionsudvalgets mange aktiviteter på vandet; Materieludvalget kæmper med 
at få de sidste både klar; og snart bliver der nok at se til for Instruktionsudvalget, nar det 
vrimler med helt nye kaniner' 
Hvis man repræsenterer Motion+, er Kaproningschef, Langtursrochefeller Kajakrochef, ja, så 
er der også nok al gøre nu, hvor sæsonen starter for alvor. Løb skal arrangeres; ture skal 
planlægges; og nye kandidater skal på banen i håbet om at opnå langturs- og kajakret eller 
opnå en plads "på holdet". 
Ligeså snart solen skinner får Heidi ekstra travlt i køkkenet; Husforvalteren skal nu, da han er 
kommet på højkant, i gang med al den udvendige vedligeholdelse, forhåbentlig godt hjulpet af 
det nye husudvalg; og selv IT-chefen er sat på overarbejde efter bestyrelsescomputeren brød 
sammen. 
Formanden , Kassereren, og Sekretæren har også nok at se til, ikke mindst med at samle alle 
trådene fra Strategidagen. Og både Annonce-, Bar-, og Tøjudvalget lægger an til det helt store 
sommersalg. 
Som I jo nok kan se, er der rigtig mange udvalg i DSR, som alle gør en meget stor frivillig 
indsats, og hertil kommer alle de personer, som ikke er i udvalg, men alligevel på den ene eller 
anden måde yder en stor indsats i klubben . 
Jeg håber ingen er glemt ... og dog, hvad med os selv, bladudvalget l Vi er nok knapt så 
påvirkelige af sommeren og det gode vejr, altså lige bortset fra, at vi rigtig gerne kunne tænke 
os at fa lidt mere tid til at kornme på vandet i år. 
Så har DU lyst til at blive en del afredaktionsgruppen, som lige nu består af to af hvert køn, så 
hører vi mægtig gerne fra DIG. Om du er frisk på at skrive artikler, elsker at læse korrektur, er 
en mester i DTP eller har lyst til. at være en del af redigeringsprocessen, det er helt op dig -
alle ekstra hænder er velkomne. Du skal bare sende os en mail på: bladet@dsr-online.dk eller 
ringe til Marianne Bentzen på tlf. 3284 0464. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Rigtig god påske. 
På vegne af redaktionsgruppen 
Redaktør Marianne Bentzen 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Komnler også i hjørnerne 
www.a lfa-eklund J lk ·Telf. 70206776 

E-mai l : hel@alfa-ekluncLdk • Fax . 70204413 



Aktivitetskalender 2004 

Datoer 

Q 3-4. april 

Q 3-4. april 

Q 17. april 

Q J 9. april 

Q 21. april 

Q 24-25. april 

Q 25. april 

Q I. maj 

Q 9. maj 

Q 25. maj 

Q 26. maj 

Q 06. juni 

Nyt fra bestyrelsen 

Begivenheder 
Instruktionsstart 

DFfR Kursus 

Hjælperfest 

Teoretisk styrmandskursus 

Introaften 

DFtR Kursus 

Løvspringstur 

!ntrofest 

Kajak teknik kursus 

Favorit marked præsentation 

Teoretisk styrmandskursus kJ. '8-23 

Miljøfestival i København 

Q Se formandens midlertidige beretning side 8 om forløbet afbestyrelsens 

Strategi dag 

Q Nu har alle, som er tilmeldt den officielle mailingliste, fået fornyet deres VIP 

abonnement på GroupCare 

Q Vinderne af konkurrencen "Hvad skal båden hedde?" er fundet, og når bladet 

udkommer, er selve navnet:på den nye båd offentliggjort ved Standerhejsningen. 
Vindernavnet blev: "Njord" som var foreslået af både Karen Lauberg og 
Christian Larsen. Tillykke til jl:r begge, og tak for indsatsen til alle som de ltog. I 
næste nummer af bladet kan du se alle de indkomne forslag med uddybende 
kommentar. 

Q Der er allerede nu aftalt en ny duto for næste Strategidag. Den 23. okt. 04. 



INTROFEST 2004 
LØRDAG D. 1. MAJ KL. 19:00 

Kom til årets første store fest, hvor kaninerne er hædersgæster 

Mød de nye og de syge 
Mød de gamle og de vamle 
Mød de tykke og de stygge 
Mød de svedige (og de ledige ... ) 

OG V ÆR NEDE MED DE FEDE 

Billetterne kan købes i baren i slyngelstuen directly rra tirsdag den dersens 13. april, der til 
torsdag d. 29. april, der. Årh, RV AD mand! Baren er lissom åben mandag til torsdag directly 
fra kl. 19:00 til 21:00, der. For sygt mand. Billetten koster 160,- kr. der. Ligesom sidst © Totalt 
syret, ik? For denne rørende sum får du en lækker buffet samt fonygende diskotek hele natten, 
der. Er stemningen i top, øh, giver fnstruktionsUdvalget et (hip) hopl 

Synes du bedre om Mc D eller en kedelig Cafe 
Er Stryhns dit bedste bud, så kom rra k\. 2J og flip ud 
Slip 50 klejner, og dans til du segner. 

Be there - or else .... 

InstruktionsUdvalget. 



DSR Motion tør godt springe ud før løvet ... 
Med vores første åbne rotur i år sætter vi søndag den 25. april kurs mod Esrum Sø, hvor vi 
mødes i Fredensborg Roklub Sørupvej 6, Sørup, 3480 Fredensborg, k!. 13 for at sætte hold. 

Herefter begiver vi os søen rundt og nyder det friske forårsvejr. Der vil være rig lejlighed til at 
nyde medbragte forsyninger undervejs. 

Opslag med tilmeldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så hold øje med 
opslagstavlen. Det vil også være muligt at se, hvem der kører i bil for et evI. lift. 
Tilmelding er bindende, da antallet af pladser er begrænseL 

Venlig hilsen 
Motionsudvalget 

Pinsetur til Amsterdam 
Københavnskredsens Motions- og Turudvalg tilbyder pinsetur til 
Amsterdam fra torsdag den 27. maj til 
mandag den 3 I. maj. 

Pris 2.400 kr. ink!. forplejning, transport af både m.v. 
Tilmelding og betaling senest den 16. april. 

Nærmere oplysninger om turen kan ses på langtursudvalgets opslagstavle 
eller på Københavnskredsens hjemmeside www.roningkbh.dk. 

Med venlig hilsen 
Langtursudvalget 

Kom helt i mål ... 

I Handelsbanken yper vi kun individuel 

rå99ivning med respekt for den 

enkeltes behov · også løbende 1 Vi tror 

på, det giver langsigtede relationer. 

Som medlem af Danske Studenters 

Roklub har vi et f antasUsk ti/bud til dig: 

• Kassekredit op til kr. 30.000, · til 

6,50% p.a. 

• Indlån til 1,5% p.a 

• Andelsboliglån fra 5,5% p.a. 

. • GratisTelefonService og Webbank 

• Gratis Visakort det første år 

• Personlig rådgiver . 

Rentesatser pr. 9. februar 2004. Vi gør 

opmærksom på, at udlån og betalings

kort. bevilges efter sædvanl ig kredil

vurdering. Tilbuddet gælder for private 

og ved etablering af helkundeforhold . 

Kontakt os og hør mere om dine 

muligheder i Handelsbanken. 

Se også klubhusets opslagstavle. 

Handelsbanken 
0sterfælled Torv 40 , I . tv. 1 2100 Kobenhavn 0 / tiL 3525 3800 I fax 3525 3801 

osterbro@handelsbanken.dk/ www handelsbunken.dk!osterbro 
~~~ ---



Bestyrelsens strategidag 
Hvert år river Bestyrelsen en lørdag i februar ud af kalenderen og bruger tiden på at diskutere 
mere overordnede og principielle emner. Det er der nemlig ikke tid til på de månedlige 
bestyrelsesmøder. I år blev bl.a. nedenstående emner drøftet, som du kan læse mere om i dette 
og kommende numre afbladet: 

Idegrundlag og målsætning 
Godepolitik 
Festudvalg 
Bådhallen 

Jdegrundlag og målsætningsdebatten kommer der mere om i næste nummer af biadet. Men vi 
kan da løfte sløret for, at Bestyrelsens overvejelser tager udgangspunkt i, at DSR opfylder to 
behov hos medlemmerne; motion og konkurrence, og socialt samvær og netværksskabelse. 
Det synes måske banalt, men det er vores niche, og faktisk noget vi er bedre til end de fleste 
roklubber og andre sports- og idrætsforeninger. 

Godepolitik kommer der også mere om i et kommende nummer afbladet. Medlemmer, som 
gør en ekstra indsats, nyder i nogle tilfælde beskedne goder. Det kan være gratis mad, en T
shi rt etc. Det er goder, som er blevct indført gennem tiden, og Bestyrelsen har fundet 
anledning til at gå det hele igennem mcd henhlik på at sikre, at der er god sammenhæng i, 
hvad der gives af goder, og at goder gives, hvor det er formålstjenligt. 

Festerne i DSR er vidtberømte, velarrangerede og talrige. Det er også et stort arbejde at lave 
de mange fester. Hidtil har fes terne primært været forankret i bestyrelsesudvalgene, men 
Bestyrelsen ser gerne et egentligt festlIdvalg til at koordinere festerne. Læs mere om dette 
andetsteds i bladet. 

Der er trængsel i bådhallen, også af både. Bestyrelsen ser derfor på modeller, der kan medføre 
en bedre udnyttelse aCpladsen. Et palleløfter-system som KVIK's er en mulighed. 

Bestyrelsen hav e også brainstorming om mulige nye aktiviteter. Hvad siger I til: 
Søndagsbrllnch med roning før eller efter, "New Gym" med spinning, pump og pilatus, 
vandpolo, DSR Triatlon m. roning og fx svømning og løb, DSR Frost (vinterroning og
badning), ro-orienteringsløb') 

Derudover benytter Bestyrelsen strategidagen til at evaluere de tiltag, der er blev besluttet på 
tidligere strategidage. Mange af de seneste års tiltag har haft til fonnål at optimere udnyttelsen 
af bådparken. Det er sket ved justering af rovagtsordningen, instruktion i weekenden, fokus på 
indstilling af bådene, mere gang i gig-bådene etc. Alt i alt er det konklusionen, at de mange 
tiltag har været gavnlige, og at der ikke er de større problemer på disse områder. 

Af Paul BrI~niche-Olsen 
j(Jrmand 



Sved på panden - fælles motionsergometer 
roning er gået i sommerhi 
Vi har nu afsluttet den første sæson med fælles ergometerroning for motionister. Da vi 
startede dette tilbud i efteråret. var det med en vis spænding - ville der være interesse for dette 
nye tilbud, ville ideen med en flok "ergometer-rovagter", som bare kom. mir det passede dem, 
fungere i praksis, så der altid var en til at anslå takten, og hvad med programmer? 

Nu efter 24 uger med fælles ergometertræning hver dag kl. 20.15 fra mandag til torsdag, har 
det vist sig. at I har taget dette nye tilbud til jer. Der kommer i gennemsnit 9, I personer til 
træning pr. gang, og med en fordeling varierende fra 7,2 person/pr. gang (onsdag) til 10.2 
person/pr. gang (torsdag), 

Med motionsergometerroningen er grunden lugt til, at nye ansigter måske dukker 
ved næsle 8GP, hvor delle billede slammer jm (Foto' Lars Bundesen) 

Det er vores indtryk, at der til hvert træningspas har været mindst en rovagt, oftest flere, og I 
har alle haft gode ideer til programmer. Tak ti)r jeres indsats og den ildhu, som har gjort, at 
dette nye officielle tilbud er blevet en stor succes og har åbnet ergometerrummets glæder for 
en bredere del af DSR's med lemmer. 

Vi har nu sluttet sæsonen for denne gang, lHen vi håber, at I igen er klar til nogle hyggelige, 
men svedige aftener i ergometer, når standeren bliver taget ned i slutningen af oktober. 

På vegne af ergometer-rovagteme 

Katrine Kjærsgaard og Thomas UngsIrup 
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Kan man ro ned ad bakke? Kan man ro opad? 
Ugelangtur til det svenske i pinsen 

Vil du være med til en afslappet ferieuge i en del 
af den Svenske Kinda Kanal, Gata Kanal og i 
Vattern-området? Har du lyst til at nyde den 
tidlige sommer i en af Sveriges smukkeste 
naturområder og hygge dig ved bålet om aftenen? 
Og vil du samtidig opleve en fascinerende del af 
de svenske vandveje? 
Så er turen til Sverige fra fredag den 28. maj 
til søndag den 6. juni 2004 lige noget for dig. 

Fredag den 28. maj om eftermiddagen drager vi 
mod Horn, den sydlige del af Kinda Kanalen j 

Sverige, hvor roluren skal starte. Fra Horn som ligger 86 meter over havet, ror vi de næste tre 
dage langs Kinda Kanalen mod Linkoping. Denne cirka 90 kilometer lange tur går 50 meter 
"ned ad bakke" og fører os gennem 15 sluser. Efter Linkoping krydser vi søen Roxen og ror 
mod Berg, hvor turen på Gota Kanalen mod Motala starter. Her skal vi 55 meter "op ad 
bakke" ,inden vi afslutter turen i Karlsborg ved bredden af søen Viittern lørdag den 5. juni. 
Vi forventer at være hjemme i København igen søndag den 6. juni 2004 om eftermiddagen. 

Rodistancerne ligger mellem 30 - 35 kilometer om dagen, så der også er tid til guidede ture 
til lokale seværdigheder, cafebesøg, dejlige timer ved bålet eller mulighed for alternative 
roture uden bagage. Alle kan deltage i langturen, bare man har rorel, er i nogenlunde god form 
og holder af naturen, lejrlivet og det sociale samvær. Da vi er afhængig af sluseliderne, skal vi 
nogle af dagene tidligt op og andre dage ro en bestemt distance i et bestemt tidsrum. Den 
værste dag bliver fjerde dagen, hvor der vil være afgang fra overnatningsstedet allerede kl. 6 
om morgen, da vi skal være ved slusen i Berg kI. 8. Interesserede deltagere til turen skal også 
være opmærksom på, at nogle dage kræver ekstra koncentreret roning for at nå el bestemt 
antal kilometer i slusernes åbningstid. I pinsen har sluserne i Kinda kanalen åbnet 13 - 17, så 
hvis vi skal nå dagens distance, må vi lægge kræfter i. Overnatninger sker enten på 
campingpladser og på naturiejrpladser. 

Der er plads til 12 deltagere på roturen og prisen er 3.500,- kr. Beløbet dækker rejsen til og 
fra København og alle måltider undervejs. 

Har du spørgsmål til turen .henvend dig endelig til enten Thomas eller Heike. via telefon eller 
E-mail. 

Hilsen fra arrangørerne 
Thomas Ungstrup Olsen 
thomasungstrup@yahoo.dk 
l elefon: 35 34 77 30 
& 
Heike Go!>sse 
h _gosse01web.de 
Te1efon:6171015S 

IO 



Korttursprogram sommeren 2004 
På omstående midteropslag ser du de af DSR Motion planlagte roture i sommeren 2004. Der 
er lagt vægt på masser af social hygge. Og så vil vi også gerne igen i år rundt j hele det daglige 
rofarvand! 
Roprogrammet starter med en Løvspringstur på Esrum sø og slutter med en Løvfaldstur på 
Furesøen. 

Traditionen tro har vi måneskinsture om fredagen i forbindelse med fuldmåne (NB. Og så en 
enkelt tirsdag!). Her ror vi ind i Københavns kanaler, hvor vi lægger til ved Gammel Strand og 
nyder de medbragte godter. Når vi kommer tilbage til klubben, vil der være en lille anretning 
samt fredagsbar i forbindelse med udvalgte ture. 

Igennem sæsonen vil der være diverse ture rundt i rofarvandet. F.eks. ture til Strandmøllen i 
nord , Dragør helt i øst og Hvidovre i syd. 

Som et nyt tiltag i år, vil vi gerne se de friske roere tidligt på vandet. Til gengæld sørger vi for 
en god Brunch til en overkommelig pris, når man kommer tilbage ti.1 klubben. Det kalder vi 
Brunchroning. 

Ud over nævnte ture vil der blive arrangeret ad hoc ture, som vil blive annonceret på 
opslagstavlen og på DSR's officielle mailliste. Listen finder du på hjemmesiden: www.dsr
online.dkJmaillister 
Der tages forbehold for vind og vejr. 

Venlig hilsen 
Motionsudvalget 

Opråb til den aktive roer! 
Er du en aktiv roer - på vand eller måske mest til fest - så kunne du måske tænke dig at give en 
hjælpende hånd ved nogle af klubbens sociale arrangementer, f.eks . Fredagsbar eller 
Kanindåbsfest. 

Klubbens vigtigste ressourcer er dens medlemmer. Mange tager en tøm i de forskellige 
udvalg, men ved mange lejligheder er der brug for, at nogen uden for de respektive udvalg 
hjælper til. 

Derfor vil vi i DSR Motion gerne lave en liste af medlemmer, som har lyst til at deltage mere i 
klubbens arbejde, uden at de forpligter sig til udvalgsarbejde. 

Det er både hyggeligt og sjovt. Og så er det en god måde at lære andre medroere at kende på. 

Hvis det er noget for dig, så tilmeld dig listen via hjemmesiden : 
www.dsr-online.dkJmaillister 
Vi ringer eller mai ler til dig i forbindelse med de forskellige arrangementer. 

Venlig hilsen 
Motionsudvalget 

Il 



Korttursprogram fra Motionsudvalget 
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Åbne roture sommeren 2004 TillægsarranI 

-
Løvspringstur på Esrum Sø Sæsonens første rotur er på Esrum ved f 

at medbringe kage, kaffe eller godter. 
Måneformørkelse! Rotur med kik på Astronomien på vej Ul, 

Kom i gang roning Roning for dem, der endnu ikke har værl 
godt være med. Bagefter arrangeres fæil 

Strukmansparken Årlige rotur til Struckmansparken, hvor 
andre roklubber. Medbrag!e madpakker, 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægn 
nyder medbragte godter. Efterfølgende ~ 

Strandmøllen Krotur Rotur til den nordlige del af det daglige J 

I på de kulinariske muligheder i området!_ 
Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægn 

nyder medbragte godter. Efterfølgende ;: 
Morgenroning Tidlig morgenrotur, hvor vi spiser morgl 

Dragør Vi ror til gamle Dragør og nyder vores r 
havnemiljø. 

Måneskinstur Rotur til Margrethe Havnen med medbn 

Roskilde Fjord Rotur i Roskilde Fjord. Se nærmere på ( 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægr 
nyder medbragte godter. 

Gennem Slusen til Hvidovre Rotur gennem Købt!nhavns havn, genne! 
til videre Hvidovre roklub. Her nyder vi 

Brunchroning Vi tager en god morgenrotur og spiser I 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægli 
nyder medbragte godter. Efterfølgende l 

Løvfaldstur på Furesøen Sæsonens sidste rotur er på Furesøen. S 
kage, kaffe eller godter. I 

Det udover vil der blive arrangeret ad hoc rotur, som vil blive annonceret på Op5 
vejr. 
Motionsudvalget 



ment Antal km. Dato 

.densborg. Social hygge. Husk 20-22 Søndag 
den 25. april 

Københavns kanaler. 22-24 NB! Tirsdag 
den 4. maj 

på vandet! Andre må også 20 Lørdag 
spisning. den 15. maj 
mødes med glade roere fra 36 Torsdag 
)vtrækning + social hygge. den 20. maj 
g ved gammel Strand, hvor vi 22-24 Fredag 
'etning + fredagsbar. den 4. juni 
farvand. Her vil vi se nærmere 32 Lørdag 

den 12. juni 
g ved gammel Strand, hvor vi 22-24 Fredag 
~etning + fredagsbar. den 2. lu li 
mad sammen efterfølgende. 15-18 Lørdag 

den 10. juli 
dbragte godter i det hyggelige 40 Søndag 

den 18.juli 
t grillgrej. 20 Fredag 

den 30. juli 
;lag. ? Lørdag 

den 14. august 
g ved gammel Strand, hvor vi 22-24 Fredag 

den 27. august 
slusen ved Sjællandsbroen og 36 Søndag 
: medbragte madder og godter. den 5. september 
mch i klubben efterfølgende. 20 Søndag 

den 12. se:Q!ember 
g ved gammel Strand, hvor vi 22-24 Fredag 
'etning + fredagsbar. den 24. seQtember 
ial hygge. Husk at medbringe 25 Søndag 

den 3. oktober 

sstavlen og DSR's officielle mailliste. Der tages forbehold for vind og 
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DSR i toppen af årets 8GP 
Hele IO DSR-hold deltog i Vinter-8GP 2003/2004. Det er det største antal deltagere frd DSR 
indtil videre. Syv af holdene gennemførte alle fem runder. 
Og selvom der nok er nogen med lilla ble, der siger, at det vigtigste er at være med, så er det 
nu svært at lade være med at glæde sig over resultaterne. 

I herrerækken tog DSR således både I. og 2. pladsen, selvom der i alle fem runder blev roet de 
hurtigste tider nogensinde. DSR Motionselite vandt rækken efterfulgt af DSR Motion+ på 
2. pladsen, mens Karens drenge tog sig af 6. pladsen. Den hårde interne konkurrence gjorde 
bestemt ikke turneringen kedeligere. Især 4. runde gav anledning til neglebideri, da det 
lykkedes for Motion+ at ro 35.128 meter - kun 12 meter længere end Motionseliten . 

I damerækken roede DSR Motion+ sig frem til en andenplads. Rækken blev vundet af KVIK 
med et forspring på kun et enkelt point. Der var stor spænding til det sidste, idet DSR Motion+ 
i sidste runde slog KVIK. 

I den åbne mix-række var der, som sids~e år, to hold med . Det lykkedes at hente henholdsvis 
en 7. plads og en 15. plads ud af 44 deltagende hold, selvom fraværet af Lars Bundesen kunne 
mærkes i sidste runde, hvor DSR Motionsmix 2 måtte nøjes med en mere beskeden 9. plads. 

I veteran rækken blev det til en samlet 7. plads for Kaptajnen og det ægte guld. 

Af Christian R. Larsen 

Her ses ChrisllOn R Larsel1. som K/ordc sIrrd ul .\ Ikrc sil hold en flol placering ved SCP 
(Foto Lars Bundesen) 
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Opvarmning til kajaksæsonen! 
Nu er der heldigvis ikke lang tid til at kajaksæsonen for alvor går i gang. De mest ivrige er for 
længst gået på vandet, bl.a. på Bagsværd Sø, og allerede om en måneds tid, ca. midt i maj, 
starter et nyt hold pingviner på årets instruktion. 

I denne artikel fortæller vi lidt mere om, 
hvad vi i kajakudvalget har tænkt os, der 
skal foregå i løbet af sæsonen 2004. 
Mange af aktiviteterne vil vi selv tage 
initiativ til, men som på alle andre 
områder i DSR, så er succes'en direkte 
proportional med den tilslutning, vi [ar fra 
det øvrige kajakfolk. 

Instruktionen har vi allerede nævnt, og det 
er altid en stor opgave, der kræver mange 

I~~~~~~~~ frivilliges indsats. Efterspørgslen efter 
kajak instruktion bare stiger og stiger for 
hvert år. Vi gor, hvad vi kan for at udnytte 

AI begyndelse er svær, men heldif;Vis kan man som 
Jakob A Inor øve siR i kajak på fljelmsj6 's blide vande 

rammerne til det yderste, og vi ærgrer os hver gang, vi må afvise et medlem, der gerne vi I lære 
at ro kajak. 

I år er det Eva Brøndum og Signe Hus/ed, der styrer planlægning og afvikling af pingvin
aktiviteterne. 

Ordnede forhold i kajakskuret! 
Udnyttelsen af kajakskuret har i de sidste par år været tæt på kapacitetsgrænsen, og samtidig 
har mere "ordnede forhold" i kajakskuret været hårdt tiltrængt. I år er vi så heldige, at Tina 
Taul har stillet sig i spidsen for en ny organisering og systematisering af kajakskuret. Hold øje 
med opslag og mailingliste for mere info om aktivitetsdage i løbet af foråret, hvor vi under 
Tinas kyndige ledelse hjælpes ad med at få ryddet op og få bedre styr på skuret. 

Et af problemerne er, at det er svært at få de nyere kajakker bugseret ind på hylderne i 
kajakskuret. Udviklingen inden for konstruktion afkajakker har ført til, at cockpittet på de nye 
kajaktyper simpelthen er for højt til, at bådene kan gå ind i mange af "hullerne" i skuret. 
Løsningen er formentlig at finde faste pladser til aJle bådene, så hver kajak har en hylde, som 
den passer til, men det er et større puslespil, der skal gå op. På lidt længere sigt kommer vi 
ikke uden om en eller anden udbygning af skuret for at skabe bedre plads. 

Nye og gamle både 
På materielsiden vil nyindkøbene i år især være fokuseret på begyndermateriel, der er således 
indkøbt 2 stk. Spica-både med skot fra Struer-boats. Det er gode, solide både, som mange nye 
roere erfaringsmæssigt finder sig godt tilrette i. 

Som noget helt særligt har vi i år via en bevilling på 21.000 kr. fra Tuborg Fondet fået 
mulighed for at indkøbe en kap K2 afmærket Vajda Ultrasonic, som især vil komme de 
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erfarne konkurrence-roere til gavn Båden forventes leveret først på sommeren, og vi er 
naturligvis meget taknemmelige for denne gave. 

Det var de nye både. Når det gælder den eksisterende bådpark, må vi se i øjnene at mange af 
bådene har set bedre dage. Det er især instruktionen, der slider hårdt på bådene, når de våde 
pingviner skal op i kajakkerne igen efter en ufrivillig vandtur. Vores materielforvalter Aksel 
Thiele vil i løbet af foråret samle frivillige til reparation og vedligeholdelse af kajakparken, og 
også her er vi stærkt afhængige af medlemmernes tilslutning. 

Flere skovture i kajak! 
I kajakudvalget lægger vi meget vægt på det sociale aspekt ved sporten. Langture, 
weekendture og Hjelmsjo er blandl sæsonens højdepunkter for mange kajakroere. Vi vil i år 
forsøge os med flere l-dags arrangementer, hvor vi mixer kajak og hygge i et godt 
blandingsforhold. Inspirationen er bl.a. inrigger-roernes motionsudvalg, og denne aktivitet står 
Asger H. Nielsen i spidsen for. Hold øje med opslag, mailingliste etc., og kom selv frem på 
banen, hvis du har et godt initiativ. 

TeR og konkurrencer 
Vi skal ved denne lejlighed også slå et slag for kajakroning på Bagsværd Sø. DSR har et antal 
klub-kajakker liggende i skuret ved TCB (Trænings Center Bagsværd). Der er tale om 
kapkajakker. men det skal man ikke lade sig skræmme af, idet der blandt bådene er såvel lette 
som mere vanskelige kajaktyper. Peter Viuf er vores TCB-koordinator, og han står også for 
tilrettelæggelsen af lejlighedsvise træningsaktiviteter for konkurrenceinteresserede kajakroere. 

Fra en af sidste års langture i kajak: Peter Lupper! slapper 
af efter formiddagens strabadser 

Næste gang søndag den 9. maj. 
Hold øje med mere info om 
dette arrangement. 

Sommeren igennem er der en 
lang række kajakløb i hele 
landet, og heldigvis er 
deltagelsen i løb blandt DS R
roerne igen på vej op. For 
begyndere kan de ugentlige 
Hellerup Handicapløb om 
tirsdagen varmt anbefales. Her 
kan alle være med og få en god 
oplevelse. 
Første Handicapløb er lirsdag 
den 4. maj. 

Mere information om de forskellige kajakløb kan findes på DKF ' s hjemmeside 
www.kano-kajak.dk. Det er Søren MC, der står for tilmelding og koordinering i forbindelse 
med konkurrencer, og der vil i løbet afkort tid ligge en løbs-mappe i Slyngelstuen, hvor man 
kan melde sig til de enkelte løb og læse mere om deadlines, tilskudsmuligheder m.v. 

Vi ses på vandet! 

Mange hilsner 
Kajakudvalget 
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Hvor er det innovative vækstlag af nye 
Langtursstyrsmænd blevet af! 
I marts nummeret af DSR bladet er reglerne for at få langtursstyrmandsret (L-ret) blevet 
indføjet i DSR's reglement. 
L-ret gives af bestyrelsen efter individuel bedømmelse, men kræver at man har lavet 
kæntringsøvelse, har taget godkendt langtursSlyrmands kursus, har lavet er langtur, været på 
flere forskellige weekend langture i forskelligt farvand, samt har været på en tur af mindst en 
uges varighed . 
Lidt stift formuleret , men reglementet opfylder DFfR's krav og lidt til. 

Det er meget fint alt sammen med regle.- og paragraffer, men bliver der så lavet nogle 
nye L-styrmænd'! 
Jeg syntes, at der er sket en forgubning af populationen af L-styrmænd over de sidste 10-15 år 
Jeg blev selv L-styrmand i 1988 (vistnok) ener tre års medlemskab i DSR. Dengang forekom 
det mig, at der langt flere L-styrmænd i aldersgruppen 30-40 år end i dag, på trods af, at der 
klin var 500-600 medlemmer i DSR mod omkring 1000 i dag. 
Det er denne aldersgruppe på 30 til 40-årige I.-styrmænd, som jeg kalder det innovative 
vækstlag, fordi det var denne gruppe af medlemmer, som lavede langture på kryds og tværs 
dels i klub regi og dels som såkaldte private ture med vennerne. Man skal gøre sig klart, at 
ældre medlemmer ofte ikke er så aktive til ilt arrangere ture. Familie, hus, sommerhus og 
andre int eresser tager deres tid, og så har man måske ikke så meget til fælles med dem, der er 
10- 15 år yngre end en selv. 

Mine " forgubn ingsfornemmelser" har jeg undersøgt ved at lave lidt talgymnastik på data fra 
den adresseliste som nogle af os får. I denne liste er der for nuværende medlemmer angivet, 
hvi lket år man er ind meldt, samt hvilket år man har erhvervet en ro-rettighed herunder L-ret. 
Mine (grå) hår på tindingerne rejste sig, da jeg så resultatet. Af de 105 L-stynnænd i DSR er 
de 34 fra efte r 1993' Man bliver først L-sty rmand efter nogle år som roer. Det betyder, at der 
er færre end 34 L-styrmænd tilbage, i det jeg kalder det innovative vækstlag, ud af en 
medlemsskare på loon medlemmer. l en k IlIb, hvor der er et årligt fl ow af medlemmer ind og 
ud på 25-30 % af medlemsskaren, har ca. !W % af de medlemmer som har L-ret en anciennitet 
i DSR på over IO år. 

L-ret 
80 

~ 70 . .:. 
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Figl/r L Antal Langlursstyrmænd i DSRfimlt'lt på Jet år L-retten blev give t 

Der kan drages Io slutninger af dette: 
1. Der er en sammenhæng mellem lang medklllskab i DSR og tildd ing af L-rettighed 
2. Der er ikke uddannet nok L-slyrnJænd i de sids te 10 år 
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Alfa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
Tlf. 7020 6776 
www.alfa-eklund.dk 

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

Bryllupskørsel i Packard 1929 
v. Steen Ulrik Petersen 
med!. nr. 4650 
Tlf. 4817 2117 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8, Kbh ø. 
Tlf. 39160630 
www.danskebank.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S 
Langebrogade 4 
1014 København K 
www.distillers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade l, Kbh ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
Tlf. 3929 1126 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. 
Tlf. 33145150 
www.friluftsland.dk 

Geobyg Ejendoms Service 
Willemoesgade 43, Kbh ø. 
Tlf. 4018 6616 

Handelsbanken Østerbro 
øster Fælled Torv 40~ 1. tv., Kbh ø. 
Tlf. 3525 3800 
www.handelsbanken.dk 

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

SA-EI Autoriseret 
elektroinstallatør ApS 
Philip Schous Vej 21, Frb 
Tlf. 3888 1909 

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

UNIQUE Møbler 
Østerbrogade llSA, Kbh. ø 
www.unq.dk 

ØbroTræ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 



Annoncering og nye ure på 1. sal i klubben 
hvordan hænger det nu sammen? 
l første halvdel af 2003 blev urene på l. sal i klubben skiftet ud . Ole Mathiesen Ure kom op i 
Slyngelstuen, på Verandaen og i den store sal. Hvordan pokker har DSR råd til det midt i en 
tid, hvor økonomien er relativ stram? 
Svaret er såmænd en udløber af en annoncekampagne blandt DSRs medlemmer. hvor DSRs 
dengang nyetablerede annonceudvalg søgte annoncører til klubbladet via medlemmerne. Ole 
Mathiesen Ure var frisk - mod annoncer i bladet blev det til nye ure i klubben. 
Annonceudvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke Morten Jensen, som formidlede 
kontakten til Ole Mathiesen. Når det regner på præsten drypper det på degnen og DSR har 
kvitteret med at give Morten en svedundertrøje. Og samtidig tak til Ole Mathiesen Ure, som 
har støttet klubben i denne sammenhæng - vi kan kun opfordre vore medlemmer til at lægge 
vejen forbi Ole Mathiesen, når det skal være et ur lidt ud over det sædvanlige! 
Har du varme annoncøremner til DSR Bladet ja så kontakt Annonceudvalget på 

20 

annoncering@dsr-online.dk 
eller ring til Poul Danstrup 
Andersen på 3333 9378. 
Forslag eller ideer vedrørende 
annoncering i øvrigt er 
ligeledes velkomne! 

Gør DSR 
F'avoritleverandører til dine 
favorit leverandører! 

Af Annonceudvalgel i DSR 

Morlen Jensen - her med el a} 
de 3 flolle ure - opfordrer 
øvrige klubmedlemmer til at 
bidrage med annoncøremner 
Iii klubbladel: "Hvis man slår 
I en indkøbssilualiOn - f eks 
køb a} håndværksydeiser - er 
del en god mulighed for al 

overtale sælgeren lil også al få 
en annonce i klubbladet. Sløl i 
ØVrlgl op om annoncørernes 
lil bud. så de får nogel den 
anden vej - hvis vi ikke sløller 
dem, kan vi Ikke regne med 
deres fortsatte slølle!" 



Det første er godt, fordi det tyder på at langtursroninger er med til at gøre roning til en livsstiL 
det sidste er noget skidt. 
For at underbygge sidste slutning, har jeg lavet en fordeling af L-styrmænd efter alder ved at 
antage, at man var 30 år ved indmeldelsen i DSR. Helt gal er denne beregning af alder ikke. 
Nogle medlemmer har været yngre ved indmeldelsen, men til gengæld er der nogle, der er 
ældre end 30 år, som blot har fået overført deres eksisterende L-ret erhvervet i andre klubber. 
Mine strittende tindingshår blegnede, dajeg så resultatet! se venligst figur 2. 

I~ 
~ 26 
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Figur 2 L-styrmænd i DSRfordelt på alder. der el' beregnet som års medlemskab i DSR + 30 år 

Der er ca. 22 L-styrmænd i aldersgruppen 30-40 år (O-IO års medlemskab i DSR). I det L
vækstlag jeg selv hører til på 40-50 år (10-20 års medlemskab i DSR), er der 39 L-styrmænd 
tilbage. På grund af udmeldinger var dette lag (40-50 år) større for IO år siden. 
Der er således mindre end halvt så mange L-styrmænd i vækstlaget fra 30-40 år i dag i DSR, 
som der var for IO år siden, og det er på trods af. at medlemstallet er væsentligt større i dag. 

Mine fornemmelse af, at populationen af L-styrmænd i DSR er ved at blive "forgubbet" , 
er korrekt_ 
Sidste år var der omkring I 0-15 ansøgninger, men kun en er tilsyneladende gået gennem 
nåleøjet. Interessen for at få L-ret er der heldigvis fortsat , men den er blevet for svær at opnå. 
Det er nu, at man, dvs. bestyrelse og langturs ud valg, skal være aktive omkring det at ru nogle 
nye langtursstyrmænd, om 5 år er det for sent, der vil den nuværende 40 til 50-årige L
styrmandspopulation være gået i frø . 

Det er nødvendigt, at der sættes fokus på at få uddannet nye langtursstyrmænd. 
De medlemmer, som har vist interesse i at få L-styrmandsret f.eks. ved at have deltaget i 
DFfR's langtursstyrmandskursus, skal opmuntres til at gå videre. Man må sørge for, at de 
kommer på relevante kvalificerende langture, på kæntringsøvelse eller hvad, der nu er behov 
for. Hertil kommer, at man skal lade være med at være for regelrette og stive, når der gives 
L-ret. Man skal lægge vægt på helhedsvurderingen af ansøgeren, mangler der en dag i, at en 
person har en uges langtur, så opvejes det måske af, at vedkommende har været på Oere 
kortere "gør det selv" ture. Det vigtigste her er, om ansøgeren er fornuftig og kan vurdere en 
situation korrekt, kender sine egne begrænsninger og kan sætte sig i respekt hos andre. 
Jeg håber, at dette kan sætte nogle tanker og handlinger i gang hos de rette mennesker, vi har 
brug for at fa IO nye L-styrmænd pr. år over de næste 5 år, før der er rettet op på skaden. 

Mvh. 
Erik Kock Rasmussen 
L-Styrmand 
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O-løb på Sjælland 2004 
Divisionsmatch og Stifinderløb 

To klassiske forårsbebudere er på programmet igen i år. 

Lørdag 17. april løber vi divisionsmatch i Tisvilde Hegn. Ved en divisionsmatch skal vi stille 
løbere på baner af varierende længde og sværhedsgrad. Det betyder, at både begyndere og 
rutinerede løbere kan score point til klubben. Så har man lyst til at prøve kræfter med 0-

sporten, er divisionsmatchen et godt sted at starte. 

Vi danner som vanligt hold med Københavns Roklub og bliver i år forstærket med løbere fra 
Fredensborg OK. O-sektionen sørger for transport. 

Weekenden efter, søndag 25. april, arrangerer O-sektionen Stifinderløbet, et åbent løb med op 
mod 300 deltagere. Vi skal bruge officials til start og mål, kiosk og parkering. Det varer det 
meste af dagen. Løbet ligger i år i Danstrup-Krogenberg Hegn ved Helsingør. O-sektionen 
sørger for transport og frokost. 

TI Id' 'ID' . h I me mg ti lVISIOnsmate en og som o m . l '1 S·ti d l b k h J h F d d hl ICla Il ti IO er ø et s 'er os o an 'ry' en a 
Dato Sted Arrangør Bemærkninger 
4/4 Ravnsholt DSR Gåsehusløb 
17/4 Tisvilde Hegn Vest Vinderød OK Divisionsmatch 
18/4 Teglstrup Hegn FROS Kredsløb 
25/4 Daustrup DSR Stifiuderløb 

Krogenberg Hegn 
8/5 Jægersborg Hegn Søllerød OK -
9/5 Grib Skov Herlufsholm Kredsløb 
16/5 Geels Skov OKSG Holdløb 

Træningsløb i apnl måned. F orhån d d' stilrnelding er ikke nødven 19. Priserne er mkl. kort. 
Dato Sted Mødested Start-tid 
4. april Ravnsholt Gåsehuset 10.00-12.00 
6. april Farum Lillevang Drive-In Bio 17.00-18.00 
13. april Stenholt Vang Frederiksborgvej 17.00-18.00 

Tilmelding: 
Gåsehusløb Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 

3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

Øvrige løb: Senest IO dage før tillohan Frydendahl, 2278 9917 

Pris 
25.-
25.-
25.-

y deriigere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org under 'Løbskalender' . 
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, 
der a fho ldes i København og Nordsjælland, er listet. 
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Danske Studenters R-eklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr.: Danske Banle 4330-4330162813 

Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Tit'. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22 

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 Il 

Formand: 
Paul Brliniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
ir 39404842 
e-maj): formand@dsr-online.dk 

'. Kaproniogscbef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
I 159 København K 
ir 26747048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Laogtursrocbef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængets Sidealle 3,3. tv. 
2100 København ø 
Ir 26204649 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

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

IT-chef: 
Michael H. Qvist 
Vognmandsmarken 12, J.th 
2100 Københa vn ø 
39 29 99 08 
e-mail: itadmin@dsr-online.dk 

Formand: Kass('rer: 

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

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

Kajakroebef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
ir 35344463 
e·mai!: kajak@dsr-online.dk 

Køkken- og udlejningschef: 
Dorthe Bartels 
e-mail: koekken@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 

Klin skriftlige henvendelser: 
OS\{, Strandvænget 55, 
2100 København 0 
e·rnail: kontingent@dsr-online.dk 

Orieoteringsseklionen 

Sekretær: 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Rolfsvej 33, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
ir 3927 4882 
e-mai! : sekretaer@dsr· 
online.dk 

Motionsroehef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, sI. th. 
1355 København K 
ir 20 1532 Il 
e-mail: motion@dsr
onhn~,dk 

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

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

PR: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
Ir 45 88 58 86 

Michael Ren",,1 
Skarøgade 5, 2.th . 
2 I 00 København ø 
Ir 39 20 68 38 

--. -

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 • 
2830 Virum 
Ir 45 858605 

Hans Juul Andersen 

Edelgave Alle 7, I. J' 
2820 Gentolle 
Ir 396803 19 

Le-~m::.ai I:.:...': h:=i u,=,,"@=ss,,::,i.d=.k ~_. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 04 * Maj 2004 * 72. ÅRG. 

Ved den årlige standerhejsning var der rigtig mange både, der skulle døbes, og dette ærefulde 
hverv tilfaldt i år bl.a. Helmut Møhring-Andersen. Under dåben af bådene fortalte han. til s/Dr 
begejstringfor defremmødte, om båd navnenes oprindelse 



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

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

Deadlines 

Juni nummer (udkommer primo juni): 

Juli nummer (udkommer primo juli) 

August (intet blad) 

Torsdag den 06. maj 

Onsdag den 09. juni 

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

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

INDMELDELSE: sker ved at udfYlde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (III, 114, 1/7 og 1/1 O). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af 
klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS -IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DS R's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 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. 
Hvor intet andet er anført, er billederne ta et af redaktionen. 
Forsidefoto: Båddåb ved Helmut Møhring-Andersen (Foto: Marianne Bentzen) 
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Leder 
Så lykkes det endelig, paskeferien er i hus i det no 'djyske med hvide sand klitter. det brusende 
hav og blå himmel så langt øjet rækker - er der noget bedre! I 
Jeg har svært ved at sætte fi ngeren på noget, som slår disse vidder og denne storslåede natuL 
Vesterhavet kaster med det bedste, det har lært sine bølger ind over stranden, mens solen 
kæmper sin egen kamp for at bryde igennem skyerne, hele dette maleriske og helt fantastiske 
naturfænomen kan hver eneste gang, jeg kommer herop, tage pusten godt og grundigt fra en 
indfødt københavner som mig. Det er bare såååå træls, at der ikke findes en smule mere af al 
dette på den ø, hvor jeg dog selv har valgt at bo, men så er det jo godt, at der er noget, der 
hedder Danmarksferie! 
Nå, kom så maj du søde milde med al din snilde. Efter et blandet april vejr, så må maj måned 
gerne blive endnu mere fyldt med masser af solskin og blå himmel, så forårs-fornemmelserne 
kan fa lov at blomstre. 
For hvem kan ikke tænke sig at blive forelsket - og elsket, dette forår! Det er jo tiden, hvor der 
sker "et eller andet" os mennesker imellem. Så frem med rotøjet, og på vandet for at lave 
masser af roflirt - åren langs og nyd det! 

På redaktionens vegne 
Marianne Bentzen (redaktør) 

Kom helt i mål ... 

I Handelsbanken yder vi kun individuel 

rå gi'l{lin§ med r6§P,5lkt for den 

enkeltes behov - også løbende I Vi tror 

på. det ~v~r langsigtede relationer. 

., Gratis TelefonService og Webbank 

• Gratis Visakort det første år 

Rentesatser pr. 9. februar 2004. Vi gør 

o mæ ~m på.=-at udlån og betalings

kaltt bevilges etter s 

Kontakt os og hør mere~.ditl§ - . 

muligheder I Hamki sbanken. 

. >- . ~. ""' _...:c ;~ . Se også klubhusets oqsla9.;1avlf!'; . ~ 
":;_:,"" __ -_ .. ;."- ';'Handelsbanken~. z,~:':~ 

.. -- - ~ <.. -.:: " - '" - I': . - ..-" '''''!' _~ _ 

østerfæiled'Torv tl0. 1. tv. / 2100 København ø / tlf. 3525 3800 / fax 352-5 3801 -;--=:: 
6sterbro@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dklosterbro ._ .... 



Aktivitetskalender 2004 

Datoer Begivenheder 
Maj 

Q 1. maj Introfest 

Q 9. maj Kajak teknik kursus 

Q 25. maj Favoritrnarked præsentation 

Q 25 . maj Information racerkanintræning kJ. 20. 

Q 26. maj Teoretisk styrmandskursus kl. 18-23 

Juni 

Q 6. juni MiUøfestival i København 

Q 19.juni Fødselsdagsfest 

Q 26/27 juni Slut på I . gang instruktion 

Juli 

Q 9-25 juli Hjelmsoe 

August 

Q 18. august Sidste instruktions gang 

Q 21. august Kanindåb 

N Y t fra bestyrelsen 
Q Kajakudvalget vil leje et sæt polokajakker til vandsjov i havnen 

Q Der udføres meget frivilligt arbejde i klubben og beskedne goder (fx en T-shirt, 
en middag) gives for at understøtte aktiviteterne. Bestyrelsen drøfter revision af 
"godepolitikken" 

Q Etablering af et Te-køkken afventer afklaring med brandmyndighederne 

Q Økonomien følger budgettet. Likviditeten er ikke så anstrengt som tidligere 

Q Som de fleste har opdaget, renoverer Københavns Kommune fortov og kørebane 
foran roklubberne. Generel bedring af P-forholdene har lange udsigter, selvom 
kommunen er positiv. Riget fattes penge. 
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Kom til DSR Favoritmarked 

Kom til 
DSR Favoritmarked 

Tirsdag den 25. maj 
kl. 19.30-21.30 

i den store sal i DSR 

En række af DSRs Favoritleverandører har denne 
aften sagt ja tak til at komme og præsentere os for 
aktuelle tilbud fra deres forretninger: 

• Bankrådgivning 
• Cykler og cykeludstyr 
• Vinsmagning 
• Franske gastronomiske specialiteter 
• Kajakudstyr 
• Friluftsarfikler og udendørsgrej 

Det er en god ide at tage lidt ekstra kontanter med til 
betaling. 

Vel mødt til DSR Favoritmarked. Vi glæder os til at 
se rigtig mange til dette after-roning-arrangement! 

Annonceudvalget i DSR 



Kom-Igang-Roning 
Ville det ikke være rart at kunne sige, at man har været på vandet/ør Set. Hans? På den anden 
side - det kan jo også blive for meget med al den motion. Man kunne jo komme til at svede af 
det lort eller hvad! Der må da findes nemmere måder at komme til Skovshoved og spise is på. 
Hmmmm ....... tænke ......... hmmmm ........ fundere .. ..... tjo ..... jeg har jo også et ry som 
inkarneret veranda-roer. Det går jo virkelig ikke at undergrave sit eget image! Altså der er jo 
virkelig meget på spil, når det handler om personlig branding, ikke! Det forstår du da! 
Branding, you know .... 

Jamen, altså jeg kender jo ingen i klubben mere. Alle dem jeg sneg mig igennem instruktionen 
med sidste år er jo daffet til New Zealand i Frodo's fodspor og så lige en smut forbi 
Tasmanien på tilbagevejen. Kunne jo være det var noget med vandet dernede, der kunne gøre 
tricket. ... nej, jeg havde da ikke tid til at tage med .. . overhovedet ikke. Nå, nå man kan også ro 
på Tasmanien! Var det der Mette Bloch vandt sit første VM, siger du? Ja, jeg skal i hvert fald 
ikke ned og sidde i sådan en væltepeter. Det kunne manjo risikere at falde helt igennem 
på.. . Mette Bloch, hvem var det lige ..... nåhh jo da hende fra BT, ja så er jeg med igen. 

rkke at jeg egentlig kan huske så meget af alt det vi lærte om styrbordlbagbord. Forklar mig så 
lige, hvorfor der er røde striber på begge sider af vognene, hva? Ta' den du! Nå, jeg er ikke 
den eneste, der har det sådan? Jamenjeg er altså kun lige fyldt 32, så det er altså ikke det, der 
er problemet, vel! Ja, det er væl- ... .. .. dig, kunne du jo sikkert finde på at sige! 

Ja, ja, ja da, hvis det er med den på, så skal jeg da nok tage med dig ud at ro for pokker, sådan 
var det jo heller ikke ment. Nå, det er lige et DSR Motion arrangement for sådan nogle som 
mig. Hvad mener du egentlig lige med det, hva? Skal du være fræk? Det er da i det mindste 
noget med noget fællesspisning bagefter, så helt skidt kan det jo nok ikke gå. Nu lover du, vi 
ikke skal længere end til Skovshoved, ikke? Hvornår .. .. . okay, lørdag den 15. maj kl. 15.00 
på bådpladsen .... Got it! Skal jeg have skiftetøj med, siger du ..... . 

A/Ulrika 
PS: Der gøres opmærksom på at enhver overensstemmelse mellem Ulrika og evt. medlemmer 
af DSR er utilsigtet. 
VH Karen Lauberg, Motionsudvalgel 



Københavns Kommunes 8. Miljøfestival 
3 - 6. juni 2004 

Skæg og ballade på Peblinge Sø - Rosporten møder Miljøfestival 

Til Miljøfestival 2004 har vi fået lov til at ..... 
ro på Peblinge Søen. Her vil vi vise, hvad 
rosporten kan byde på. 

Kom og vær med til at lave noget med de 
øvrige Københavnske roklubber. I behøver 
ikke at være hele hold. Tilmeld jer, og vi 
sætter hold. 

Skriv dig på listen på opslagstavlen eller 
tilmeld dig på gruppen Miljøfestivalroere 
2004 på www.groupcare.dk. Du kan også 
sende os en mai! på 
miljoefestival@groupcare.dk 

. -
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Hvornår: 6. juni 2004, kl. 13.00. Bådpakning kJ. 10.00 i DSR. 

Forårssol og glade hilsner 

Af Karen L. og Berit H. H. 

Husk at sætte kryds i kalenderen 

Lørdag d. 19. juni 

Hvor DSR's fødselsdagsfest bliver afholdt. 

Mvh Langtursudvalget 



Ny vinleverandør til DSR 
Med virkning fra l. maj bliver Holte Vinlager Østerbro ny leverandør af vine til DSR. Holte 
Vinlager har haft forretning på Østerbrogade siden 1993 med Jan Nielsen som bestyrer. Jan er 
søn af Holte Vinlagers grundlægger Karlin Nielsen. Derudover hjælper lans mor Vivi Nielsen 
med at passe butikken, så alle forudsætninger for at fa en kompetent og sagkyndig betiening er til 
stede. 
Vinsortimentet i DSR vil fremover bestå af3 vine: en italiensk og en australsk rødvin samt en 
fransk hvidvin. Dette udvalg er fast, således at det bliver udbudt til alle festerne i DSR. Har du 
helt specielle ønsker eller krav til din vin, er du fortsat velkommen til at tage egen vin med mod 
at lægge proppenge. 
Samtidig med at Holte Vinlager Østerbro indtager vinseenen til festerne i DSR, har Holte 
Vinlager Østerbro valgt at blive DSR Favoritleverandør. Det betyder, at du som medlem vil 
kunne møde DSR's vinleverandør i klubben til Favoritrnarked tirsdag d. 25. maj, hvor der bliver 
mulighed for at smage enkelte, udsøgte druer. Derudover er du naturligvis mere end velkommen 
til at lægge vejen forbi butikken på Østerbrogade og se det fulde sortiment. Udover vin er der 
udsøgte kaffebønner og cigarer på hylderne. Og, som noget nyt, mulighed for at leje et 
fadølsanlæg. 

DSR's Vinsortiment 2004 
DSR's vinsortiment vil altså fremover bestå af3 vine fra Holte Vinlager; en italiensk og en 
australsk rødvin samt en fransk hvidvin. Vinene er følgende: 

Terra di Taeeo Eehidna - Shiraz-Merlot Domaine La Bas/ide 

• En Terra di Tacco rødvin til kr. 75 pr. flaske. Denne rødvin fra Puglia, Italien, er fYldig, 
velkrydret, blød, rund og velsmagende. En dejlig sommervin. 

• En Echidna - Shiraz-Merlot rødvin til kr. 95 pr. flaske. Denne rødvin fra South Australia, 
Australien er kraftig og robust med masser af mørke bær og flot duft af frugt og blomster. 
Virkelig god vin til pengene. 

• En Domaine la Bastide hvidvin til kr. 75 pr. flaske. Denne Chardonnay tilhører den klassisk 
bourgognestil, der både har friskhed og et strejf af fad samtidig med, at den har en god fedme 
og fYlde. En vin, man ikke går fejl af. 

Af Bestyrelsen og Annonceudvalget 
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Hvad er DSR til for? 
Overvejelser om DSR 's formål og idegrundlag 

Af § 2 i lovene fremgår: "Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt medlemmerne". Så 
behøvede denjo ikke at være længere, men på bestyrelsens årlige Strategi dag borede vi lidt 
ned i materien for at diskutere. hvor DSR er i dag, og hvor vi skal være om 5 år. Altså en 
klassisk strategi diskussion. 

Roning er fundamentet for DSR's virke, og med udgangspunkt i roningen opfylder klubben 
konkret to behov hos medlemmerne: 

at kunne holde sig i god/orm og/ar manges vedkommende ugså atfå opfYldt et 
konkurrencebehov 
at kunne give mulighed/Dr socialt samvær og/Dr at skabe sociale netværk. 

Det er vores niche, at vi kan opfylde begge behov. Som medlem er det måske noget, man tager 
for givet, men formentlig er vi bedre end alle andre rok lubber og de fleste andre sports- og 
idrætsforeninger og fitness-centre til at opfYlde begge behov. 

De fleste roklubber oplever, at medlemstallet stagnerer eller falder, og at gennemsnitsalderen 
blandt medlemmerne er stigende. Det er ikke tilfældet i DSR, og til formentlig de flestes 
overraskelse har vi en relativt ung medlemsbestand sammenlignet med andre roklubber. 

Når vi opfylder begge behov, er det bl.a. på grund af vores størrelse. Det giver mulighed for 
en bred vifte af aktiviteter, og mange muligheder for at indgå i sociale sammenhænge. 
Størrelsen er også en ulempe, fordi det kan være svært at komme ind i netværket, men 
gennemstrømningen af medlemmer er formentlig ikke højere end i andre roklubber. 

Som "studenterroklub" beliggende i en storbyer vores målgruppe det moderne 
storbymenneske. Et velorienteret menneske, som er nysgerrig, som vil prøve sig selv af og 
have nye oplevelser. Et menneske i bevægelse snarere end i ro! En "zapper", hvis man skal 
bruge et måske negativt ladet ord. Så vi må vænne os til gennemstrømning af medlemmer og 
se det som en udfordring. Derfor må vi udvikle nye tilbud med respekt for, at roning er vores 
grundlag. Det vil sige, at nye tilbud skal supplere og understøtte roningen. 

Bestyrelsen overvejer, om vi skal uddybe vores formålsparagraf i lovene, så dcn bedre 
afspejler det ovenstående. 

Kaproningen er vigtig. 
DSR har en lang historisk tradition for kaproning, og det er fortsat en væsentlig aktivitet. 
Kaproning, det være sig i kajak eller robåd, har mange positive effekter på resten af 
roaktiviteterne. Kaproerne har opbygget en viden via træning og erfaring, som de giver videre til 
andre roere. Hermed opnår vi i DSR et højt niveau på flere områder fx. i motionsroningen. Flere 
af vores kaproere instruerer som teknik+-trænere el.lign. Kaninerne bliver instrueret af erfarne 
instruktører, og flere af instruktørerne er motion+'ere, der selv er instrueret af vores outrigger 
kaproere. Derfor er kaproning en vigtigt aktivitet i DSR. 
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Vækst? 
Skal vi være større? Vækst er ikke et mål i sig selv, men skal vi opretholde et højt 
aktivitetsniveau, koster det så meget, at der skal 1000 medlemmer for at få det til at løbe rundt. 
Det er, hvad vi er nu, men 100-200 medlemmer mere ville lune. En stigning i medlemstallet 
som følge af, at flere bliver længere tid som medlemmer er absolut at foretrække frem for flere 
medlemmer ind ad døren. Derfor er et af bestyrelsens fokusområder fastholdelse af 
medlemmerne. 

Et problem er, at vi har vanskeligt ved at rumme flere medlemmer. Den store aktivitet, der 
heldigvis er blandt medlemmerne, betyder, at vi har nået kapacitetsgrænsen flere steder. På 
gode sommeraftner er alle brugbare både ude, og efterhånden kan man opleve at gå forgæves, 
når man om vinteren vil træne i træningsrummet på de mest populære tider. Ombygning eller 
udbygning af huset eller inddragelse af lokaler til ny anvendelse kan være løsningen på 
kapacitetsproblemet, men i første omgang må udnyttelsen af lokalerne og bådene søges spredt 

Svanemølleklubberne 
En måde at øge tilbud og kapacitet på er samarbejde med andre. Det kunne være andre 
idrætsgrene, som vi kunne se som et supplement til roningen, men det er oplagt at samarbejde 
mere med de andre roklubber. Her er det naturligt at tænke på de andre roklubber i 
SvanemøJlehavnen; KVIK, Skjold og Gefion. Vi har allerede mange kontaktflader og et godt 
samarbejde, men det kunne med stor gavn for alle udbygges. 

Andre sportsgrene 
Vores grundlag er som tidligere nævnt roningen, og det skal fortsat være vores hovedaktivitet. 
Det betyder imidlertid ikke, at DSR ikke kan have andre aktiviteter, som vi enten selv tilbyder 
eller tilbyder via samarbejde med andre. Det første har vi gjort i en menneskealder 
(orienteringssektionen og gymnastikken), det andet har vi ikke prøvet. Endnu. Måske bør vi 
overveje et samarbejde med ~ en svømmeklub, en vandpoloklub, en løbeklub el.ler en 
gymnastikforening. Det kunne indeholde rabat på kontingent. 
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Alderssammensætningen 
Fordi vores gennemsnitsalder blandt medlemmerne ikke er høj sammenlignet med andre, 
betyder det jo ikke, at den ikke kunne blive lavere. Der er i øjeblikket et godt initiativ i gang 
omkring ungdomsroning (kaproning) rekrutteret fra gymnasierne. Mange melder sig først ind i 
DSR, når de er færdige med studierne. Det kunne styrke vores medlemsbasis, hvis vi fik flere 
studerende i 20'erne. 

I den anden ende af aldersspektret ville det være rart at have flere ældre medlemmer, der 
måske havde tiden til at give et nap med i forbindelse med båd- og husvedligeholdelse. 

Bestyrelsen er meget interesseret i at høre medlemmernes kommentarer til overvejelserne. 
Skriv i bladet eller send en mail til formand@dsr-online.dk. 

Af Paul Bruniche-Olsen (formand) 

Er du til fest og farver -
og har du en festarrangør gemt i maven? 
T Elsker du at gå til fester i DSR? 
I Bobler du af festlige ideer? og 
T Ved du, hvordan en fest skal skrues sammen? 

Så bliver det festligt at møde dig i det nye festudvalg. 
På bestyrelsens strategidag har vi talt om muligheden for at lave et festudvalg, som kunne 
være tovholder for nogle af de mange fester j klubben. Derfor efterlyser vi nogle festlige folk, 
som gerne vil være med, hvor det sker! 
Er det noget for dig, så mai I til: sekretaer@dsr-online.dk 

Festlige hilsner Dorthe Bartels og Marianne Bentzen 

Arrangørerne bag Blåt øje festen i år havde helt andre ideer end "Utilfredse" råb og kasten 
med maden. Deltagerne bookede sig ind på DS-air, ogfik enjlyvende oplevelse. Delle var en 
radikal ændring af det tidligere fes/koncept-måske til inspira/ionfor fremtidige festmagere 
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Til foredrag med en "Guldfirer" 
Torsdag d. 18 marts inviterede Motionsudvalget til foredrag med den tidligere roer på 
guldfireren Victor Feddersen. Foredragets titel "Vinderteamets toppræstation - hvordan man 
når sine mål igen og igen ... " synes jeg lød spændende - måske ikke så meget i forhold til min 
rokarriere, men i forbindelse med mit daglige arbejde. 

Og det blev en spændende aften med et godt mix af konkrete anvisninger og historier fra 
Victors rokarriere - hele tiden med fokus på teamet og hvad, der kendetegner et vinderteam. 
At planlægge et teams succes, ifølge Victor Feddersen, blev konkretiseret i form af"12 steps 
til Winning Team", som vel nærmest kunne betegnes som en tjekliste med 12 punkter, der 
alle er vigtige, hvis et team vil opnå succes. Det blev dog også pointeret, at der ingen nemme 
løsninger findes ( De 12 steps kan findes på DSR's hjemmeside under "downloads"). 

Det var svært en regnfuld martsaften ikke at lade sig begejstre og tankevækkende at blive gjort 
opmærksom på., hvor stor betydning planlægning og kultur kan have på et teams resultater. 
Jeg gik i hvert fald fra dette foredrag klogere og meget tændt på at kigge nærmere på Victor 
Feddersens "12 steps" i forbindelse med mit arbejde. 

Af Annemette Ryge 

Ivrige medlemmer af DSR lyttede til Victor Feddersen og hans foredrag om "Vinderteamets 
toppræstation" (Foto: Lars Bundesen ) 
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Barholt Nostalgi' 3 gear' Godkendt lås· Brooks lædersadel . Fås i sort, creme, nougat/sahara 

Særtilbud til 
DSR's medlemmer 
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Favoritleverandører - hvem er det? 
Som nyt medlem afDSR har du måske allerede støt på begrebet Favoritleverandør og tænkt: 
hvad mon det er for noget? 
I DSR's Annonceudvalg arbejder vi ihærdigt med at skaffe annoncer til vort klubblad. I 
foråret 2003 lancerede vi begrebet Favoritleverandør - et helt specielt tilbud, som skulle 
gøre en forskel i forhold til andre klubblade. Det kræver blot en samlet annoncering i bladet på 
1.500 kr. på årsbasis. Og i kalenderåret 2003 lykkes det faktisk at dække en tredjedel af 
klubbladets samlede budget. Det kan mærkes og beviser samtidig, at vi er en attraktiv 
målgruppe på en række områder. 

Ordningen i 2004 
Som Favoritleverandør får du ikke blot en annonce i bladet til en favorabel pris, men 
kommer med i oversigten bagerst i bladet (lige til at klippe ud og sætte på din opslagstavle!), 
på tavlen i Slyngelstuen såvel som på vores hjemmeside i en samlet 12 måneders periode. Og 
som noget helt nyt har du mulighed for at møde en række af dem til det kommende 
Favoritrnarked i DSR den 25. maj. 

Du er nøglen til succes! 
Alt sammen for, at du som medlem kan overskue, hvor og hos hvem du kan handle og 
samtidig støtte klubben. For uden medlemmernes opbakning gør vi os ingen illusioner om at 
fastholde annoncørerne. Det er derfor vores fortsatte håb, at du som DSR medlem gør brug af 
oversigten på din opslagstavle - for du er nøglen tilordningens succes! Ved din henvendelse 
må du gerne nævne dit medlemskab afDSR som reference! Så annoncørerne også oplever 
ordningen som en succes. 

Gode emner eller ideer? 
Har du DTP-evner, varme annoncøremner eller gode ideer, ja så kontakt Annonceudvalget på 
annoncering@dsr-online.dk eller ring til Poul Danstrup Andersen på 3333 9378. 

Gør DSR Favoritleverandører til dine Favoritleverandører! 
Annonceudvalget i DSR 

Uforpligtende Tilbud: 
• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-eklund.dk·Telf. 7020 6776 

E-mail: hel@alfa-eklund.dk· Fax. 70204413 
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Hvem blev klubmester i ergometer 2004? 
Lørdag den 13. marts var dagen, hvor 37 aktive roere stod i kø for at blive vejet og indskrevet 
til vores indendørs klubmesterskaber. 

Handicappoints blev givet på baggrund af alder og vægt. Da deltagerne blev vejet , blev de 
tilbudt at smide alt hvad de ville .. . hvilket resulterede i mange spændende oplevelser for 
indvejningsdommerne. 

Dameløbene var de første som blev afholdt. Det blev til 3 spændende løb, hvor Anja Dynesen 
tog førstepladsen i den åbne klasse. 

På herresiden blev det til 7 interessante løb. Lige før det 3. løb skulle afholdes blev der 
brokket i krogene .. "der må være sket en fejl i vægtkorrigeringen, - han er tungere end mig". 
Det resulterede i, at der blev foretaget en lille korrektion på l. sek. inden det 3. løb blev 
afholdt. (Det er ikke sådan med de drenge ... de går så meget op i deres vægt©). Thomas Eber! 
tog førstepladsen i den åbne klasse for herrer. 

Motionsklasserne blev afholdt sammen med de åbne klassers løb, da der desværre kun stillede 
en op i hver klasse. De to vindere af motionsklassen blev Helle Bach og Benjamin. Begge to 
ville have klaret sig ganske fint i den åbne klasse. 

Sidst men ikke mindst var der 16 som stillede op i holdkonkurrencen. Holdene blev sat ved 
lodtrækning. Det blevet meget spændende løb, hvor 3 afholdene lå side om side lige til det 
sidste. Resultatet blev, at hold I vandt over hold 2 med kun l / IO sek. 

Paul, formand, (som i øvrigt også stillede op i den åbne klasse) kunne nu uddele præmier til de 
glade vindere. Medaljerne bestod et par babysokker, hvorpå der var trykt et 1- tal. 
Babysokkerne kan bruges til ergometerhåndtagene, således at man far et bedre greb, når man 
sveder i hænderne. Endelig blev der udleveret en særlig pris til Rune Gartner for hans 
engagement og højtråbende opbakning. Rune råbte så højt, at hans stemme gik i overgang. 
Han fremviste desuden en meget særpræget rostil, som ikke kan anbefales. Han startede i 
tempo 78 uden ben på i ca. 100 m, hvorpå han gik ned i tcmpo 58 med lidt mere ben på. Det 
skal siges, at så er 500 meter meeeget langt. 

Resultater: 
Åben klasse Dame 
Placering navn 

I Anja Dynesen 
2 Christina Aagaard 
3 Mathilde Kellennann 
4 Cecilie Christensen 
5 
6 
7 
8 
9 

Heike Grosse 
Helle Hansen 
Stine Bjørn 
Marianne Agergaard 
Mette J 

Motionsløb Dame 
Placering navn 

I Helle B 

t6 

Tid 
03:52.2 
03:53.0 
03:53.5 
03:55 .0 
03:59.8 
04:03.6 
04:06.5 
04:10.1 
04:14.2 

Tid 
04: 11.6 



Åben klasse Herrer Motionsklasse Herrer 
Placering Navn Tid Placering Navn tjd 

I Thomas Eber! 03:20.7 I Benjamin 03 :44.8 
2 Gunnar Levring 03:21.4 

3 Bjarne Kallesøe 03:24.0 Holdkonkurrence 
4 Jacob Amstrup 03:24.8 Placering Hold Tid 

5 Jack Ekman 03:25.9 I hold I 06:473 

6 Odd Christensen 03:29.6 I-!elle Bach 

7 Anders Brabæk 03:29.8 Rune Berg 

8 Adrian Tan 03:29.9 Gunnar Levring 

9 Rune Gartner 03:31.7 Eskild Ebbesen 

IO Johan Frydendahl 03:33.2 2 hold 2 06:47.4 

Il Henrik Asmussen 03:35.6 Malhilde 

12 Jørgen Theil 03:36.0 Kellermand 

13 Morten Bille 03:36.0 Heike Grosse 

14 Thomas Krumholl 03:37.2 Adrian Tan 

15 Ib Frausing 03:37.5 Klaus Bjerg 

16 Henrik Brems 03 :39.2 hold 3 06:51.6 

17 Rune Berg 03:39.4 Marianne 

18 Erik Rasmussen 03:40.1 Agergaard 

19 Christian Larsen 03:40.5 Anja Dynesen 

20 Stig Rasmussen 03:41.2 Helle Hansen 

21 Formand, Paul 03:42.8 Jørgen Theil 

22 Klaus Bjerg 03:43.0 4 hold 4 07 : 12.3 

23 Morten Jensen 03 :45.0 Mette J 

24 Per Jess 03:45.4 Rune Gartner 

2S Anders Kjer 03:49.4 Morten Jensen 
Christian Larsen 

Til slut vil vi gerne sige tak til alle, som var med til at gøre dette arrangement sjovt og 
vellykket' 

Af Klubmes/erarrangemen/sgruppen 

Begejstrede tilskuere ser her et af de spændende herre løb i den åbne klasse 
(F%: Jack Ekman) 



Rabat i Friluftsland i uge 21 og 22 
Som medlem af DSR opnår du i perioden fra lørdag den 15. maj til lørdag d. 29. maj 10% 
ra bat på sports- og fritidsudstyr (undtagen GPS-udstyr) i Friluftsland, Frederiksborggade 
52, København K. 

Friluftsland ti Ibyder alt i fritidsudstyr inkl. seahags, langtursgrej, vandrestøvler og varmt 
undertøj. Som noget nyt kan du derudover møde Friluftsland til vores Favoritmarked i klubben 
tirsdag d. 25. maj. 

Læg vejen forbi og få klaret udstyret til din næste langtur eller grejet til sommerferien I 

Husk at medbringe dette klubblad (hvor navn og adresse fremgår på bagsiden) såvel som 
bi lledidenti fikation (betal ingskort, kørekort eller tilsvarende). 

Af Annonceudvalget 

- kom ind og hent det nye katalog! 

II",fIII IMfIIlAIØKfI lllØUltØf """..", 
vi har et godt "dvalg i hav· og (urkdJakker med alt nødvendigt 
t ill1ehør 09 beklæøni"g. Desuden er vi el<spfirter i vondtætte 
poser 09 kasser til sikker opbevaring afålt fra computHe til 
50veposen. Kajakkerne kan se5 j Rosktfde. som er vores "kajak
center". men kan , elvfølgelig bestill.s i aUe vores buo'kker. 

roPSLf .,øi, 'ASES 
Nyhed! Nu b n du ogiAn effekti, van d-o 

stov· og stødt ... t beskyttelse Ul mindre 
em ner 5450m mobiltele foner. PDA'er, 

di g1talhm:er~er. mv. 

..... opøm.II 
En viderludyjkling af e:xp loter. De_n Cf læ ngere og sm~l .. 
lere, hvilket giverh ii!jere fart. En større oval agt erluge gør 

det nemmere at stuve s tørre objekter. Som Explorer er 
Expedition støbt i en sandwichkonotruktion. 

DiII .. sioør. lærTg.~: 531 cm_ brttfrle: 57 u r. vægt: 2,,1(9. !Mt .•• 
.v.: 150kg. Codpft: 8lI4J cm. S ...... n:h.dn.t.ttnl,.: To bMrF· 
hMdt.ag.. M8f~mrl'..k f()!1J'tStøbU~de. tOyMtm.oi!tt~ sf!:ot, to rund" 
S:l l~(p.1 14 r.m. ( ,gt.Il§.om kaoJl1f.[RrH OOdBrSl!J1.u1 .... 
sikKt!rM.dstitl1u'l~r, guo;m:'!o t.!"Oppi føhdæ.ldtef fUMl Dg bbg ~~'t· 

~:,e:;,~= i!:~~~~!~::?;~~!i~=;:~!=~( 
U5824 - --- _. --- .... -

GOOT U aTY .. SEOR eJPLEVE L SER! 

I ~ KIlBENHAVNK: Fredenksborggade 44 & S2 
13145150 

Fl'iluftsland FlELDS But,km -32625150 
RD5KILDE KarelI DI'idallc'5 51' ""de 4 

I 4b 35 43 7l 
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Hvad var navnet? 
Som nævnt i det forrige klubblad fik den nye 4-åres inrigger navnet Njord . 

Af de indkomne forslag var Tyr, Hrimfakse og Njord med i finalen. Dommerpanelet 
(Bestyrelsen) diskuterede indgående de tre navne, hvor Njord til sidst vandt ved demokratisk 
afstemning. 

I alt 7 personer kom med 9 forskellige bud på et navn, og både Christian Larsen og Karen 
Lauberg foreslog Njord. De øvrige forslag var: Tyr, Hrimfakse, Ringhorn, Yggdras11, Asser, 
Skin fakse, Hårbard og Hym. 

Christian Larsen fik æren af at døbe båden ved standerhejsningen. Herudover var der en flaske 
mjød til hver af de to vindere, hhv. en flaske "Viking Blod" og en flaske "Jydsk Mjød". 

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til de øvrige forslagsstillere : Henrik Brems, Thomas 
Ungstrup Olsen, Finn Gamel Christensen, Marie Otto og Christen Krogh. 

Her følger lidt om, hvem Njord egentlig var i den nordiske mytologi: 

Njord var frugtbarhedsgud, men også herre over hav og vind og beskytter af de søfarende. 
Njord var vane, og vanerne var modsat aserne dødelige. Njord var gift med sin søster Nerthus, 
med hvem han havde børnene Frej og Freja. Njord og Frej blev stillet som vanernes gidsler 
ved forliget mellem vanerne og aserne. Forliget indebar, at nogle vaner kom til at bo i Asgård, 
og at nogle aser kom til at bo iVanehjem. 

Af Flemming Borg Jensen 

Ved standerhejsningen blev den nye otter taget i brug (Foto: Karl-Heinz Raatz) 
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Knud Mikkelsen 1924 - 2004 
Et af DSR's velkendte ældre medlemmer, civilingeniør Knud 
Mikkelsen, bedre kendt som Mikkel, afgik ved døden den 28. 
februar. 

Mikkel var alvorligt syg, men det var ikke almindeligt kendt. På 
det seneste virkede det som om han havde det bedre end han 
havde haft det længe. Den 28. februar havde han kontaktet sin 
egen læge, idet han havde meget svære smerter i brystkassen. 
Han blev indlagt på Frederiksberg Hospital. Han blev 
røntgenfotograferet, og man kunne se, at den dobbeltside 
lungecancer, som han havde, nu havde angrebet alt lungevæv. 
Senere den 28. februar blev han dårligere, og han afgik ved 
døden samme dag. 

Mikkel var aktiv til det sidste. Vi så ham til løb i Gåsehuset den 8. februar, og vi kan se, at han 
havde være i Giisehuset mindst en gang senere. 

Da Mikkel fyldte 75 år, skrev Lars Bundesen en artikel om ham. Fra denne artikel har jeg 
klippet følgende: 

Mikkel blev medlem af DSR i 1942, da han efter sin opvækst i Horsens påbegyndte ingeni
ørstudier i København . Han har siden været medlem af klubben, dog afbrudt af iirene 1947-53, 
da han dels var i Norge, bl.a. for som bygningsingeniør at bidrage til genopbygningen af 
Bodå, som var brændt af tyskerne, dels var i Arhus, hvor han var medlem af Århus Studenters 
Roklub. 

Mikkel blev tidligt grebet af langtusroningen, der siden har haft hans store interesse. Han er 
derfor en af klubbens store "vidensbanker" på langtursområdet. Foruden ture i Danmark har 
han deltaget i langture i Norge og Sverige, bl.a. strækningen Oslo-Goteborg flere gange, samt 
Finland, bl.a. på Alandsøerne. Endvidere har han været på langtur i Frankrig, hvor der blev 
roet gennem kanalerne til Rhone. 

Mikkel var idemanden bag fænomenet Føljetonbåde, som gennem nogle år i sæsonens løb i 
weekenderne blev roet rundt om Sjælland fra roklub til roklub. 
Interessen for langtursroningen førte ham ind i DSR's bestyrelse, hvor han i 4 år var lang
tursrochef. 

Også orienteringssekstionen blev Mikkel medlem af. Da han som nævnt er bygningsingeniør, 
og DSR's hus i Allerød, Gåsehuset, hvor orienteringssektionen holder til, trængte til en kærlig 
hånd, tog han vare på dette og har siden 1961 har stået for vedligeholdelsen af dette hus. De 
der har været der ved, at Gåsehuset bærer præg af mange "Mikkelske" løsninger. 

Da DSR 's bådpark var i meget dårlig stand i begyndelsen af 1980'eme, var Mikkel blandt de 
meget aktive, der fik bragt bådparken i en stand, så klubben materielrnæssigt var rustet til de 
følgende års boom i medlemsskaren. 
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Mikkel blev i 1963 tildelt DSR's æresbevisning papirkniven for sin indsats for klubben. l 
starten af 1980'eme blev han udnævnt til det første æresmedlem afDSR' s 
orienteringssektion, og i midten af 1980'eme blev han udnævnt til æresmedlem af Danske 
Studenters Roklub. 

I de seneste år var det særligt Gåsehuset, der optog Mikkel. Han sørgede stædigt for at tingene 
vedblev af fungere. Andre ville for længst have opgivet mange af tingene, men Mikkel blev 
ved, og det lykkedes altid til sidst. Til det sidste havde kan projekter, som skulle realiseres. De 
blev mindre, og de tog længere tid, og enkelte større projekter tog meget lang tid, men de blev 
ikke opgivet. 

Vi er Mikkel meget taknemmelige for den store indsats, som han ydede gennem alle årene og 
lige til det sidste. Den indsats kommer vi til at mangle. 

Mikkel blev begravet den 18. marts på Horsens østre Kirkegård i forældrenes gravsted. 

Æret være Mikkels minde 

Ronald Clausen 

Er du glad for at modtage dit DSR-blad? 

Grundet nye regler fra Post Danmark er det MEGET VIGTGT, at du nu informerer klubben 
ved adresseændringer. 
Du kan melde adresseændring til klubben på følgende måde. 
Send en mail til: kontingent@dsr-online.dk eller skriv til klubben alt: Ole Hansen 
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KULTURHA VN - Efterlysning! 
I forbindelse med KULTURHAVN 2004 fra den 6. til den 9. august efterlyser DSR Motion 
billedmateriale til en fotoudstilling . Har du et billede, der fortæller en historie om roning i 
havnen, så hører vi gerne fra dig. Det kunne være fra en måneskinstur, en regatta eller lign. 
Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår afbilledet, at det er Københavns Havn, det drejer sig om. 
Både nye som gamle billeder modtages med glæde. 

KUL TURHA VN er blevet Københavns årligt tilbagevendende havnefestival med kultur- og 
fritidsaktiviteter langs havnen. Festivalen er fire dage med gratis oplevelser inden for dans, 
musik, teater, gøgl og masser af sport - både i vandet og på land. 

Formålet er at vise mangfoldigheden i de københavnske foreninger frem for byens borgere. 
KUL TURHA VN bringer foreningslivets tilbud og muligheder ud i sollyset, hvor borgerne kan 
se, opleve og deltage i de mange spændende aktiviteter. 

12003 havde KUL TURHA VN over 200 deltagende foreninger og 75.000 besøgende. 

DSR deltager i år i samarbejde med Dansk Forening for Rosport og Københavns Roklub. Se 
også programmet på KULTURHAVN's hjemmeside www.kulturhavn.dk. 

Har du lyst til at deltage på en mere aktiv måde som medarrangør eller hjælper, så er du 
velkommen til at kontakte undertegnede. 

Af Karen Lauberg 
Motionsrochef 
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I 
I Ny DSR Favoritleverandør 
I Holte Vinlager tilbyder et righoldigt sortiment af kvalitetsvine til lavpris. 
I Gælder det vine fra vores faste sortiment eller aktuelle tilbud er Holte 
I Vinlager altid et godt valg. Vi har gavevinen, festvinen savel som den helt 

rigtige vin til middagen. 
Fremover kan du nyde vore vine til festerne i DSR. Du har også mulighed 
for at smage nogle af vore vine på Favoritmarkedet i DSR tirsdag d. 25. 
maj. Derudover ser vi frem til dit besøg i butikken på Østerbrogade, hvor vi 
altid har den rigtige vin til den rigtige lejlighed! 

Holte Vinlager Østerbro 

_ 1-=::''';;::=;;; vI Jan Nielsen 

Jeg ser frem til et godt samarbejde! 

østerbrogade 106 • 2100 København ø • Tlf.: 3543 0415 
www.holtevinlager.dk 

e-mail: osterbro@holtevinlager.dk 
Abningstider: mandag - torsdag klo 11.00 -17.30, 
fredag klo 10.00 -18.00 og lørdag kl. 10.00 -14.00. 

>~ ", 
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Færdselsregler i kajak 
Nu tror du måske, at denne artikel handler om vigepligt på vandet og andre lignende emner. 
Det gør den ikke! Derimod handler den om, hvordan vi færdes i og omkring kajakskuret, 
behandler materiellet og udstyret, og i øvrigt tager hensyn til hinanden. Det kan der være god 
grund til at minde om her, hvor sæsonen er i sin spæde start. Det er jo trods alt længe siden, de 
fleste rigtigt har været på vandet. 

Tag ben syn til pingvinerne 
Frem til Sankt Hans er den store aktivitet instruktionen af de mange nye pingviner. Vi skal 
have lært 24 DSR-medlemmer at ro kajak i løbet af halvanden måned, og det betyder, at der 
ind imellem kan blive lidt trængsel. 

De store instruktionsaftner er mandage. onsdage. og torsdage. Her vil der være 10-12 
pingviner og 5-6 instruktører, der skal på vandet ved 17.00/ 17.30-tiden. Hvis du vil ud at ro 
på dette tidspunkt, beder vi dig derfor at tage hensyn til, at pingvinerne skal af sted i samlet 
trop. Husk også, at pingvinerne har fortrinsret til de grønmærkede begynderkajakker. Fortvivl 
ikke, der er både nok til alle, selvom du måske kan komme ud for at ro i en anden båd, end du 
plejer. Spørg en af de flinke instruktører til råds, hvis du er i tvivl om kajakkernes egenskaber. 

Der er også instruktion om søndagen, men her er aktiviteterne erfaringsmæssigt bedre fordelt 
over dagen. 

Kajakker er forfinet materiel, som slwl passes med en kærlig hånd (Foto: Søren MC) 
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Tirsdag: Handicap-dag! 
Tirsdag er den store kajakaften heie sæsonen igennem. Der ror vi nemiig Hellerup Handicap, 
og det er sjovt l 

Husk at alle kap- og letvægtsbåde (det er dem med rød eller sort markering) er reservere I til 
Handicap. Det vil sige, at disse både skal være til rådighed for Handicap-roerne mellem 17.30 
og 18.30. Har du endnu ikke tilmeldt dig Handicap-turneringen, kan du nå det endnu. Det 
foregår på molen i Hellerup hver tirsdag i forbindelse med afviklingen afløbet. 

Pas på kajakker og udstyr 
Vi forventer, at alle roere hjælper til med at holde orden i kajakskuret og i øvrigt behandler 
kajakker og udstyr med passende omtanke, så vi får længst mulig glæde af tingene. 

Med hensyn til udstyr sørger Kajakudvalget for, at der er tilstrækkeligt med svømmeveste. og 
at disse er i forsvarlig stand. Når det gælder cockpitovertræk og pagajer, så er det rekvisitter, 
som i et vist omfang må betragtes som personligt udstyr, men vi opretholder en passende 
mængde klub-udstyr, så der er nok til pingvinerne og andre begyndere. Vi har desværre måttet 
kassere en hel del overtræk, så vi holder igen med at købe nye til klubben og opfordrer i stedet 
alle (undtagen pingviner) til at investere df:ca. 300 kr., som et godt overtræk koster. Tag det 
med hjem når du har været ude at ro skyl det og hæng det til tørre, så holder det længe. 

På lidt længere sigt vil de fleste kajakroere også have glæde af deres egen personlige pagaj. 
Det er dog en lidt større udskrivning (ca. 1.200 - 2.000 kr.), spørg gerne Kajakudvalgets 
medlemmer til råds, hvis du overvejer at købe pagaj. 
Og husk : Har du dit personlige udstyr opbevaret i kajakskuret, er det en god ide at skrive 
tydeligt navn på, så det fremgår, at der er tale om privat grej. 

Vi ses på vandet! 

Af Kajakudvalget 

KAJAK & FRITID 
Eneforhandler af Cobra, verdens 

hurtigste turkajak. 

Kajak &: fritid 
Tranegårdsvej 29 
2900 Hellerup 

Tlf.: 40 6017 Ol 

www.kajakfritid.dk 
www.kajak1.dk 
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Slankeråd 
Sommeren nærmer sig, og dermed også badesæsonen. 
Måske har nogle af os behov for at tabe et par \dlo, inden vi 
viser os på stranden. 

Man kan jo finde mange slankekure i ugebladene: æggekuren. 
hvidvinskuren, ananaskuren, pulverkure osv. Men vi har i 
Rungsted Roklubs blad fundet de særlige Rungsted Slankeråd, 
som efter sigende skulle give fine resultater. Vi syntes derfor, at også DSR's roere skulle have 
kendskab til disse gode råd. 
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• Hvis du spiser noget, og ingen andre ser dig spise det, så er der ingen kalorier i. 

• Hvis du drikker en Cola Light, hvorefter du spiser en Mars Bar, så vil kalorierne i 
chokoladen blive ophævet af Diætcolaen. 

• Når du spiser i selskab med andre, så feder måltidet ikke, hvis blot du sørger for ikke at 
spise mere end de andre. 

• Mad, der indtages af medicinske grunde, tæller ikke med ikalorieregnskaber. 
Fx æggesnaps og romtoddy mod forkølelse, varm chokolade mod søvnløshed, cognac 
mod chok osv. 

• Hvis du feder alle i dine omgivelser op, vil du selv virke tyndere. 

• Film-relaterede madvarer som popcorn, chips og slik tæller ikke med på kalorie
regnskabet, da de er en del af en samlet underholdningspakke. 

• Mindre stykker småkager indeholder ingen kalorier. Idet kagen brækkes i mindre 
bidder, forsvinder fedt- og sukkerindholdet. 

• Mad, som indtages, når man ikke er påklædt - for eksempel en lille natmad i ensomhed 
i emhættens skær, fordi man ikke kan sove - feder ikke. 

• Mad, som slikkes af knive, skeer og skåle i forbindelse med tilberedningen af et måltid, 
feder naturligvis heller ikke. 

Af Lars Bundesen 



HVEM ER VI & HVAD STÅR VI FOR? 
GASTRONOMI X er Deres nye leverandør afkvahtets fødevarer fra Frankrig. 

GASTRONOMIX er ledet og styret af fuldblods franskmænd, bosat I Danmark i 
20 år, med godt kendskab til kvalitetsmad fra alle egne af Frankrig. Vi kommer 
selv fra de bedste egne med mange madtradItIOner. 

GASTRONOMIX servlcerer HORECA-branchen samt delikatesseblltikker V, 
udvælger og importer selv alle vore produkter, direkte fra producenterne. 
Dermed opnås den bedste kvalitet til den bedste pris. 

Vores udvalg bredder sig over de bedste produkter af oste, vine, charclltterie, 
fjerkræ ,foie gras, lam, og delikatesser, kamsaktchta-crab m.m. 

Vi bestræber os på at forhandle udelukkende AOC eller ægte egnsprodukter for 
denned at kunne tilbyde den ægte kvalitetsvare. 

Vi garanterer Dem et topkvalitets serVlcelllveau , og altId frIske og velplejede 
produkter Vores central placering i København gwer os samtidigt muligheden 
for at yde gode levelingsbetingelser 

GASTRONOMIX ser frem til at arbejde sammen med Dem - VI håber at se jer 
til Jeres FavorJtmarked d. 25. maj' 

Med Gastronomix hilsen 

Gastronomix.dk 
Søren Pan'ot, Direktør 

Gastronomix Aps 
Islands Brygge 50 

2300 København-S 
info@gastronomix.dk 

Telefon 70252490 
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Har du penge, så kan du få 
Men har du ingen, så må du gå. Denne strofe fra en gammel børnesang rummer jo desværre en 
ubehagelig sandhed. En sandhed, der også gælder for DSR-bladet. Det er en af grundene til , at 
vi i Annonceudvalget knokler røven ud af bukserne for at skrabe annoncekroner sammen til 
bladet. Og ikke uden en vis succes. Fra næsten nul er vi nu oppe på at have op imod 1/3 af 
bladets omkostninger finansieret med annoncer. 
For en forening, der ikke kan betragtes som en lokalforening, er det i al beskedenhed noget af 
en bedrift. Vores medlemmer kommer alle vegne fra, og de lokale handlende har derfor heller 
ikke nogen særlig sympati for netop vores forening. Når det alligevel er lykkedes for os at 
gøre dem interesseret i at annoncere, skyldes det udelukkende, at vi har opfundet vores 
såkaldte Favoritleverandører. 

An offer YOD can't refuse 
Uden at ryste på hånden fortæller vi simpelthen mulige annoncører, at vores medlemmer vil 
vise netop deres forretninger særlig interesse, hvis de som Favoritleverandører annoncerer hos 
os. Vi er faktisk rigtig gode til at skabe en forventning om, at DSR's Favoritleverandører vil 
blive medlemmernes foretrukne indkøbssted for netop deres produkter. 
Det er naturligvis et meget optimistisk løfte at give. Og derfor gør vi også fra 
Annonceudvalgets side alt, hvad vi kan for at gøre dig opmærksom på vores 
Favoritleverandører. Du har altid oversigten over dem bagerst i bladet. På opslagstavlen i 
Slyngelstuen hænger en stor plakat med Favoritleverandørernes navne og 
adresser, og nedenunder hænger de seneste annoncer, de har indrykket i bladet. 

Rva' ka' det nytte 
Det er alt sammen udmærket, men hvis ikke vores medlemmer er villige til at bakke op om 
vores Favoritleverandørordning, har vi bare tisset i bukserne for at holde varmen. Det er jo 
begrænset, hvor længe Favoritleverandørerne vil vente på at se et udbytte af deres annoncering 
i bladet. 
Du skal ikke opfatte det her som et surt opstød fra udvalgets side, men vi har ærlig talt nu efter 
et år med denne ordning ikke følt , at DSR medlemmerne har reageret særlig positivt. Var vi 
for optimistiske? Det kan kun du, de andre DSR medlemmer, og tiden afgøre. 

PS. Husk at komme til DSR Favoritrnarked i festsalen tirsdag den 25. maj mellem kJ. 19.30 og 
22.00. Se annoncen her i bladet. 

Af Annonceudvalget 

28 



Alfa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
Tlf. 7020 6776 
www.alfa-eklund.dk 

Barholt Cykler 
Århusgade 21, Kbh. ø. 
Tlf. 35384084 

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

De Danske Spritfabrikker A/S 
Langebrogade 4 
1014 København K 
www.distillers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade l, Kbh Ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
Tlf. 3929 1126 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. 
Tlf. 3314 5150 
www.friluftsland.dk 

Gastronomix Aps 
Islands Brygge 50 
2300 København-S 
info@gastronomix.dk 
Telefon 7025 2490 

Geobyg, Mur, Tømr., VVS 
Willemoesgade 43, Kbh ø . 
Tlf. 4018 6616 

Handelsbanken Østerbro 
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
TIf. 3525 3800 
www.handelsbanken .dk 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106 
2100 København ø 
Tlf: 3543 0415 

Kajak og fritid 
Tranegårdsvej 29 " 
2900 Hellerup 
Tlf. 3940 1076 

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

Øbro Træ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 



O-løb på Sjælland 2004 

Dato Sted Arrangør 
l-S Grib Skov Nord Lyngby OK 
2-5 Grib Skov Mårum Farum OK 
9-5 Grib Skov Vest Herlufsholm OK 
16-5 Geel Skov OKSG 
23-5 Ravnsholt Allerød OK 
8-6 København Lyngby OK 

Tilmelding: 
Gåsehusløb Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 

3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

Øvrige løb: Senest IO dage før til Johan Frydendahl , 2278 9917 

Bemærkninger 
B-stafet 
B 
B 
Holdløb 
Stafet 
Byløb 

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

Der foregår mange andre aktiviteter end roning i DSR. Her ses Barbara Wassard med partner 
til salsa og tango afdansningsbal i DSR. Måske salsa var noget for dig iii næste vinter? 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813 

Postgiro 500 34 66 Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Tlf. (køkken og kontor): 39296326 Telefax: 39 29 63 22 

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 Il 

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

Kaprooiogschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
I 159 København K 
il 26 74 7048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængets Sidealle 3, 3. tv. 
2100 København ø 
il 26204649 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

H us forvalter: 
Mogens Haut 
Strand vænget 55 
2100 København ø 
il 39298499 
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

IT-chef: 
Michael H. Qvist 
Vogrunandsmarken 12, !.th 
2100 København ø 

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

Iostruktionsrocbef: 
Chri sten Krogh 
Bentzonsvej 39, 4.1h. 
2000 Frederiksberg 
il 38 109562 
e-mail : instruktion@dsr-online.dk 

Kajakrocbef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
il 35344463 
e-mail: kajak@dsr-online .dk 

Køkken- og udlejniogscbef: 
Dorthe Bartels 
e-mail: koekken@dsr-online.dk 

Konlingentkasserer: 

Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 , 
2100 København ø 

ti 39299908 
e-mail: itadmin@dsr-online.dk 

c-mail: kontingent@dsr-online.dk 

Orienteriogssektiooen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen Michael Remod Johan Frydendahl 
Engelsborgvej 44 Skarøgade 5, 2.th. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Virum 
il 45885886 ti 39206838 il 45 85 8605 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
Rolfsvej 33, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
il 3927 4882 
e-mail : sekretaer@dsr
online.dk 

Motionsrocbcf: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, sI. th. 
1355 København K 
il 20153 2 II 
e-mail: motion@dsr
online .dk 

Motion+: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, I. th. 
2200 København N 
il35839839 
e-mail: mplus@dsr
online.dk 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
ti 3677 1009 
e-mail : materiel@ 
dsr-online.dk 
Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, I tv . 
2300 København S 
ti 32 840464 
e-mai!: bladet@dsr
online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Edelgave A Ile 7, I. 
2820 Gentofte 
il 396803 19 
e-mail : hju@ssi.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55 . 2100 Kbh. ø 

9 1473 hH,: % 
JOHAN FR'IL'ENDAHL 
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2 8 :30 1) 1 RIJf1 

Det er "fedt" at deltage i udvalgsarbejde i DSR, og der er altid brugfor ekstra slikmunde! 
(Foto: Marianne Bentzen) 
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Reda ktionen: 
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 04 64, Annemette Ryge, Henrik Pedersen, 
og Peter Wigh Magnus 

Materiale til bladet kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette eller Cd-rom til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktions bakke i bestyrelseslokalet eller i brevsprækken på kontoret i 
bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-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 meget gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadlines 

Juli nummer (udkommer primo juli) 

August nummer (udkommer ikke) 

September nummer (primo september) 

Onsdag den 09. juni 

Bladet holder sommerferie 

Fredag den 06. august 

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

Tl)'k: Offseta, 4913 HorslWlde Oplag I. 350 stk. 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefmdes 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. l)'kker. Hvis l)'kker kl)'dser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra l)'kker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (ink!. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-onl ine.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (111 , J /4, 1/7 og 11 I O). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af 
kJubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kW1 mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først fmde 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. 

H vor intet andet er anført, er billederne ta et af redaktionen. 
Forside: Med ufonulsigelig kraft ramte stormen København d. 9 maj. og det fik jatale følger 
for en afkGjakkerne. Læs beretningen i næste nummer! (Foto: Karl-Heinz Raatz) 
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Leder 
Det er dagen efter DAGEN, som alle har ventet på med spænding. Dagen, hvor det var 
kronede dage for flagfabrikanteme; dagen, hvor mange danske butikker havde små skilte på 
dørene, som proklamerede: "Lukket pga. bryllup"; og dagen, hvor det meste af lille Danmark 
og hele vejen til "Down Under" var på den anden ende. 
Jeg taler selvfølgelig om det royale bryllup - Kronprins Frederiks bryllup med Mary 
Donaldson! 

To mennesker, som trodsede de dystre prognoser om skilsmisseprocenten, som aldrig har 
været højere, og det at være single er IN!! Meeeen det var jo heller ikke Mr. Hvem som helst, 
som Mary Donaldson denne fredag, den 14. maj sagde "JA" til i Vor Frue Kirke i København. 

"Det er så yndigt at følges ad", og det var det også denne dag i maj, hvor solens stråler, som 
ren magi, netop ramte Vor Frue Kirke, da de to hovedpersoner trådte ud til den hujende 
forsamling (ikke avisopspind, stod der selv!). 
Royalist eller ej, dette var en historisk begivenhed, som nok få af os kommer til at opleve igen. 
En dag, hvor kærlighed; citat fra en dansk musiker; og den afslappede australske holdning gik 
mere end godt i spænd. 
For selvom man kommer fra et land, hvor de siger "Hey maid" og har masser af kænguruer, så 
kan man sagtens gifte sig med en ægte prins fra Jantelandet. 

Jeg er klar over, at det her er gammelt nyt, når bladet udkommer, men det handler jo om at 
fange nu'et - og det er så gjort! 

På redaktionens vegne 
Marianne Bentzen (redaktør) 
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Aktivitetskalender 2004 

Datoer Begivenheder 
Juni 

Q l. juni Ræserkanin start 

Q 4. juni Måneskinstur 

Q 6. juni Miljøfestival i København 

Q 12. juni Tur til Strandmølle Kroen 

Q 18. juni Gudmund S. mindelegat 

Q 19. juni Fødselsdagsfest 

Juli 

Q 2. juli Måneskinstur 

Q 9-25 juli Hjelmsoe 

Q IO. juli Morgenroning 

Q 18. juli Tur til Dragør 

Q 30. juli Måneskinstur 

August 

Q 4-6. august Kultur Havn 

Q 14. august Roskilde Fjord 

Q 18. august Sidste instruktions gang 

Q 21. august Kanindåb 

Q 27. august Måneskinstur 

Nyt fra bestyrelsen 
Q Oplæg omkring Godepolitik blev diskuteret - se færdigt oplæg side 6 

Q Uddannelse af langtursstynnænd, se oplæg side \O 

Q Igen meget tyveri i klubben, diverse muligheder diskuteres 

Q Det er nu muligt at checke vejrudsigten m.m. via opstillet computer i bådhallen 

Q Kaproningschefen, Rune Gartner er rejst til henhol.dsvis Paris og Kabul for 8 
måneder i alt. Mette B. tager over, mens Morten Skov tager sig af det sportslige 



Godepolitik i DSR 
DSR bygger på medlemmernes frivillige indsats. Både i den forstand, at klubben ikke kunne 
tilbyde så meget til medlemmerne, hvis ikke de selv var med til at tilvejebringe tilbuddene, og 
i den forstand., at det også er en del af klubbens ånd., at vi ikke køber os til det hele. Vi køber 
os til lidt, vi har Heidi til at lave mad, Kim til at reparere større og mere komplicerede skader 
på både og en række gymnastikinstruktører til at motionere os, men helt overvejende er der 
tale om frivilligt arbejde. 

En del af det frivillige arbejde er der knyttet lidt "fryns" til. Baggrunden er et ønske om at 
motivere og støtte medlemmernes aktive indsats på særlige områder. Det er noget, som er 
opstået ved knopskydning gennem årene, og Bestyrelsen bar derfor fundet anledning til at 
gennemgå disse goder og deres berettigelse. Heraf er kommet en "Godepolitik". Det er vigtigt, 
at medlemmerne kender godepolitikken; så ved man, hvad der er tale om, og vi kan undgå 
myter om, at denne eller hin rar ditten eller datten. 

Nedenfor er goderne og deres begrundelse anført. Skønsmæssigt går omkring 2% af klubbens 
udgifter til de nævnte goder. 

Årlig middag. 
De af bestyrelsen nedsatte/godkendte udvalg kan afholde en årlig middag. Det kan foregå på 
restaurant, i klubben eller privat. Der er ingen fast beløbsstørrelse, men en retningslinie om et 
beløb på ca. 200 kr. pr. person. 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling inviterer Bestyrelsen til en middag for 
æresmedlemmer, værftets bestyrelse, Styrrnandslauget, revisionen, dirigent og referent, 
kontingentkassereren m. fl. 

Bestyrelsen holder normalt en middag som afslutning på strategidage, og klubbens revisorer 
inviteres af formand og kasserer på middag i forbindelse med revision af årsregnskab og 
kalenderårsregnskab. 

Begrundelsen er, at udvalgene mv. gør en stor indsats, og at en middag er med til at tømre et 
udvalg sammen socialt. Og så kan der jo også ordnes sager over en middag! 

Der afholdes også en årlig Hjælperfest, hvor omkring LOD af de mest aktive inviteres som tak 
for indsatsen. Her en maden gratis. 

Gratis mad i klubben. 
Barvagter, instruktører og rovagten kan få et gratis måltid mad., når de er på vagt. For 
instruktørerne er betingelsen, at de samtidig arbejder for at få kaninerne op til spisning og 
herigennem letter kaninernes socialisering i klubben. For barvagterne gælder dels, at de er 
"tvunget" til at spise i klubben, når de har vagt, dels, at det er godt, hvis barvagterne har 
kendskab til det, de sælger. For rovagten er begrundelsen, at der er tale om et ofte stort 
arbejde. 

Når udvalgene holder møder (det er typisk en hverdagsaften) får de gratis kaffe/te og kage 
(den kage, som samme dag sælges i baren). 
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Gratis adgang ved fester. 
Vi har mange gode fester i DSR, men det er et stort arbejde at arrangere festerne. I øjeblikket 
arrangeres de fleste fester af medlemmer fra udvalgene. Det er rimeligt, at man kommer gratis 
med til den fest, som man selv har knoklet med at arrangere og har et ansvar for. 

"Accessories" . 
Hver instruktør rar en T-shirt og kasket med påskrift, så vi alle kan se, at her har vi med en 
rigtig instruktør at gøre. Det er velfortjent efter mange timer med mere eller mindre umulige 
kaniner, og det er praktisk, at rollen synliggøres. Af og til godkender Bestyrelsen lignende 
gaver til andre grupper. 

Af Paul Briiniche-Olsen (formand) 

Henning Rasmussen 60 år 
Søndag deu 16. maj 2004 var den store dag .•. 
Hvor et meget aktivt medlem af DSR rundede de 60 år. 
Henning Rasmussen med medlemsnwruner 327 blev medlem 
afDSR den Ol. april 1961 og har udover roningen deltaget 
aktivt i klubarbejdet i DSR. 
Henning Rasmussen kom hurtigt i bestyrelsen i DSR, og 
arrangerede med stor ildhu festlighederne omkring 100 års 
jubilæet i klubben. 
Han har siddet på forskellige poster i DSR både som 
lnstruktionsrochef (4-5 år) og sidst som formand for klubben 
fra 1988-2000. I sine 12 år som formand for DSR har han 
[agt en kæmpe indsats for dagen, og mon ikke han i sin lange 

formands tid har døbt over 3000 kaniner! 
Det er ikke kun Henning selv, som er aktiv i DSR. Faktisk er det lykkes ham at få hele 
familien engageret i klubben. Om det også er ham, som har haft en fmger med i spillet, da 
henholdsvis hans søn og datter fandt deres respektive ægtefæller i DSR, se det melder 
llistorien ikke noget om! 
I dag sidder Henning Rasmussen ikke i noget udval.g i DSR regi, men sidder som repræsentant 
i både Københavns Idrætsanlæg for Københavnskredsen og i ArealudvikIingsrådet 
(Københavns Havn) som repræsentant for kredsen. Så der er fart på! 

Et stort tillykke med den runde dag skal lyde her fra redaktionen. 

Af Marianne Bentzen (redaktør) 



South African Championships 2004 
Kære venner i DSRjeg vil gerne fortælle jer lidt om SA CHAMPS, som jeg har haft 
fornøjelsen af at deltage i sammen med roerne fra Pietermaritzburg campus ved University of 
KwaZulu Natal i Sydafrika. Jeg er i Sydafrika for at lave feltarbejde i forbindelse med mit 
speciale i geografi og besøger 
uruversitetet her i 
Pietennaritzburg i godt tre 
måneder. 

Når nu man er her i tre måneder, 
er det vel meget passende at frude 
sig en roklub, jeg syntes i hvert 
fald det var oplagt. Desværre er 
det lidt svært at få feltture af7-12 
dages varighed i ny og næ til at 
passe med at træne med et hold, 
så det har været lidt småt med 
kilometrene, men ikke desto 
mindre har jeg været med til SA 
CHAMPS regattaen, og det var en oplevelse! 

Roning er ikke en overvældende stor idræt her landet, ikke desto mindre var der godt 600 
roere til regattaen. Det hænger nok også sarrunen med, at når man ror her, så ror man i 
outriggere, og man ror for at tage til regatta. Der er ikke så mange inriggere i farvandet. 

SA CHAMPS blev afholdt på Buffalo floden i East London, et ganske fantastisk sted 
afskærmet fra havet af havnen og med stejle klippesider på begge sider af floden, så man 
skulle være svært uheldig for ikke at kunne gennemføre regattaen pga. dårligt vejr, der var da 
heller ikke et eneste løb, der blev aflyst på denne konto. Desværre var der andre grunde til, at 

folk ikke nåede deres løb, mange 
roere ville for eksempel stille op i 
både 8+ og 4+/4- ,men det er lidt 
svært at nå, når regattaen er 
tilrettelagt sådan, at de indledende 
heats i disse bådtyper ligger 
umiddelbart efter hinanden, så der 
var mange roere, der ikke nåede 
starten til et, eller flere løb. 
Utilfredsheden var da også 
tenunelig stor, og da 
kvalifikationsheatene i B
divisionens herre 8+ skulle ros 
var der 5 både, der ikke nåede 
starten, og det var i bare to 

indledende heat! De tre både, der kom for sent til det andet indledende heat tog konsekvensen, 
smed rodragten, og roede nøgne ned over banerne for ligesom at Wlderstrege, at de ikke 
mente, at regattaledeJsen var klædt på til opgaven ... Jublen fra tilskuerne var stor. 



Man ror i divisioner her, således at klubbens førstehold (A-crew) typisk stiller op i A- eller B
divisionen, klubbens andethold (B-crew) stiller så op i B- C- eller måske D- divisionen, alt 
efter om det er rene nybegyndere eller et erfarent hold. 

Jeg kom til at ro 8+ i både B-, C- og D- divisionen. Det var nemlig nogle temmelig 
sanunenskrabede hold, der var af sted herfra. M en eller anden grund, som jeg ikke kender, 
var der nogle roere fra klubbens A
hold, der var stået af, altså blev en 
del af B-holdet forfremmet, og B
holdet fyldt op med to nye, en der 
ikke havde roet i et par år, og så 
undertegnede. Samtidig blev 
ambitionsniveauet sat ned., så A
holdet, der ellers har ligget godt i 
A-divisionen hele sæsonen, stillede - .,~ "'~':-
op i B-divisionen. 
Da vi nåede til East London, 
manglede der dog stadig en roer på 
A-holdet, så det blev aftalt, at jeg 
skulle ro med der, og erstattes af en 
lånt roer på B-holdet. Denne dukkede dog aldrig op, så i sidste øjeblik måtte jeg ro med her, 
da der skulle ros indledende heat C-division. Og så viste det sig, at vi også havde tilmeldt en 
båd i D-divisionen. Ingen viste helt hvorfor, og vi var begyndt at holde fest lørdag aften, da vi 
ftk at vide, vi alligevel ikke havde fået overstået alle vores løb om lørdagen. Men ro, det ville 
vi, når nu vi havde chancen. Det var vist ikke helt efter reglementet. Men med lidt kreativitet 
fandt vi frem til, at vi jo bare var et D-hold, der også stillede op i C-divisionen, for man må 
gerne rykke en division op, men et C-hold må ikke stille op i D-divisionen, altså rykke en 
division ned, især ikke, når man har været i finalen i sin division, og det var vi, på trods af at 
vi kun havde været på vandet sanunen tre gange inden regattaen . 

Der blev holdt et brag af en fest søndag aften, da alle løbene var overstået, så alle kunne være 
godt trætte, når de skulle køre hjem om mandagen. Vi havde Il timers køretur til 
Pietermaritzburg, så hele mandagen gik med at sidde i en bus, ligesom hele fredagen var det. 
Men hvad gør man ikke for to dages storslået regatta? 

Af Laurits Rauer Nielsen 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www .alfa-eklund .dk ·Telf. 70206776 

E-mail: hel@alfa-eklund .dk · Fax. 70204413 



Svar på april måneds indlæg vedrørende 
erhvervelse af langtursstyrntandsret 
Først og sidst tak til Erik Koch Rasmussen for indlægget. Langtursudvalget og undertegnede 
er enig med Erik i, at det er vigtigt, at vi får gang i det innovative vækstlag af nye 
langtursstyrmænd i DSR. 
Kravene blev skærpede for mere end IO år tilbage, før de nuværende medlemmer kom i 
udvalg. De har ikke været ændret siden. I forbindelse med, at en række ansøgninger blev afvist 
forrige sæson, er kravene blevet drøftet flere gange i langtursudvalget, og det har nu udmøntet 
sig i beskedne ændringer i kravene samt præciseringer. 

Kravene til erhvervelse af langtursstyrmandsret i DSR har siden 4. maj været følgende: 

• Vurdering 
Enhver ansøger bliver individuelt vurderet, da det ud over de herunder anførte krav 
samtidig drejer sig om at opføre sig ansvarsbevidst samt udvise ansvar og forståelse for 
korrekt behandling af DSR' s materiel (både, bådtrailer og andet langtursudstyr), lånt 
materiel i andre klubber og lånte klubhuse for overnatning 

• Krav 
Gennemført og godkendt langtursstyrmandskursus. 
Gennemført og godkendt entringsøvelse. 
Deltaget på ferielangtur(e) (varighed minimum 5 overnatninger). 
Deltaget på weekendture i forskelligt farvand. 
Planlagt minimum l langtur som langtursstyrmandsføl. Krav til langturen er: Minimum 
3 overnatninger og 9 deltagere, uden for dagligt rofarvand, åben og opslået klubtur. Har 
deltaget i pakning af bådtrailer. 

• Procedure 
Langtursstyrmands ansøgning udfyldes (formular findes på hjemmesiden) og afleveres 
tillangtursrochefen. Langtursudvalget checker, at de opstillede kraver opfyldt og 
indstiller til bestyrelsen, som tager stilling til tildeling af langtursstyrmandsretten. 

Begrundelsen for de nuværende kraver følgende: 

IO 

• Praksiserfaring knyttet til det teoretiske DFfR-langtursstyrmandskursus er for udvalget 
et must. Det er nødvendigt, at kommende langtursstyrmænd rar roet mange kilometer 
uden for dagligt rofarvand med en langtursstyrmand i båden,jør han lar overdraget 
ansvaret over roere og både i fremmed farvand. 

• Vi må på papiret kunne sikre os, at en ansøger har en vis erfaring, og hvis vi er i tvivl 
om en ansøgers evner på vandet i fremmed farvand, har vi brug for at kunne konsultere 
de langtursstyrmænd, der har været på langtur med vedkommende. (De nuværende 
kraver to korte og to lange ture, minimum 14 dages langturserfaring). 
I de fleste andre klubber er det mindre nødvendigt med så strenge krav. Der er ikke så 
stort et gennemtræk af medJemmer, langtursroerne kender mere eller mindre hinanden 
alle sammen og kan hele tiden holde øje med "de nye" på de første mange ture. I DSR 
er vi rigtig mange aktive, og mange af dem er nye ansigter. Det er umuligt for udvalget 
at danne sig en fornuftig mening om hver og en ansøgers praktiske evner i en båd. Vi 
kender ikke alle ansøgere, og hvis vi frigiver en langtursstyrmand, vil vi meget vel ikke 
kende mandskabet på hans første mange ture. Klubben er for stor til, at vi kan være 
med overalt. Derfor de relativt strenge formelle krav. (Se eventuelt kravene hos vores 
søsterklub i Århus på web-adressen http://www.asr.dk/reglementer/I-ret.htrn ). 



• Vi valgte at holde fast ved kravet om, at man skal have været med til at arrangere en 
langtur. Det er vores holdning, at langture ikke ktm er dagsture, og at en 
langtursstyrrnand skal have stiftet kendskab med udfordringerne ved at arrangere en 
langtur. Og så sikrer vi os, at de nye stynnænd mindst en gang har været med til at 
arrangere en klubtur. 

Og her er vi , efter udvalgets mening, inde ved sagens kerne: Det er utroligt få afklubbens 
nuværende langtursstynnænd, der er interesserede i at arrangere langture for klubbens 
medlemmer. Det sanune gælder flere af ansøgerne, som ikke er interesserede i klubture. Det er 
som nævnt udvalgets holdning, at en klubtur skal man have været en del af, det er disse ture 
der er med til at generere interesse for langtursroning blandt nye såvel som gamle medlemmer. 

For at få engageret de nuværende langtursstyrmænd, vil vi lave mere målrettede invitationer til 
langtursstynnændene, invitere dem ind i et groupcareforum med langtursansøgerne og 
klubbens langtursinteresserede. Måske det kan blive det rum, hvor vi kan mødes omkring 
interessen for langture, det sted hvor vi placerer og dyrker det innovative vækstlag af aktive 
langtursroere i DSR. Mere herom senere. 
I håb om, at vi vil få mere fremmed vand under kølen. 

På langtursudvalgets vegne 
Jakob Alnor 

Solglas med styrke 

Kr. 498,-
Glassene findes i mange farver (Pris pr. md. kr. ~ 2,- i 12 mdr.) 

• Nyt Syn 
KØBENHAVN 

Friangs Optik • Østerbrogade 111 • TIL 3') 2') 1126 • www.nytsyn.dk 
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DSR i Berlin 
18 roere og et flodsVill på langfart. Traditionen tro, var den blå DSR stander at spotte i Berlin i 
påskedagene. 

Syv timers bustur herfra ligger Europas nyeste hovedstad, Berlin. Byen Lokker på landjord 
med masser af billige restauranter, megamuseer og snedig shopping. Samtidig har Berlin med 
sme mange kanaler og søer og mere end 70 roklubber en stærk traditlOn for rosport. At DSR i 

, påskedagene smutter 
mod Berlin er derfor 
også ved at være en 
stærk tradition. 

Efter i flere år at have 
benyttet roklubben 
Hevella, havde 
turarrangør Lars 
Bundesen i år lavet en 
aftale med Berliner 
Ruder Club - Welle
Poseidon, der velvilligt 
stillede bådrnateriale tiL 
rådighed og lod os 18 
deltagere overnatte i 

klubhuset. Klubben har et par hundrede medlemmer, er mere end 125 år gammel og l.igger på 
en stille villavej i velhaverområdet Wannsee. 

Her ankom de fleste til torsdag eftermiddag efter syv timer i bus. Straks kom bådene på vandet 
til en lille testtur og så var det ellers bare tid til middag på den lokale fiskerestaurant. 
Næste dag hang morgentågen poetisk uden for vinduerne og varslede godt vejr. Det holdt nu 
lidt hårdt at få bådene i vandet i en fart; først skuUe bådene fmdes, årene matches, 
opbakningen placeres, bådholdene sættes og alting tager mere tid, når man er et nyt sted. Og 
så var der også lige morgenmaden ... 1 DSR hedder hun Heidi - hende der rar alt til at ske i 
køkkenet. I Wannsee hedder 
hun Laura. Laura imponerede 
fra første dag med en 
morgenmad, der både 
præsterede jordbær og NuteIla 
En lille chokoladepåskehare 
prydede hver enkelt tallerken 
Påskesøndag, og sådan 
imponerer man et hold DS R
roere. 

Gigbåde er det, man bruger i 
Berlinklubberne, og selvom 
det kræver koncentration at 
administrere rytme og to årer, 
så kom alle i vandet og væk fra pontonen i fm stil. Thomas Ungstrup og Pia østergaard lagde 
tidligt fra med ambitioner om at ro 45 kilometer og komme rundt om Potzdam-øen. Da båden 
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returnerede, var det med 68 kilometer til rostatistikken og kun en pause i land. Dette forhold 
betød i øvrigt, at roerne kom hjem med en erfaring i at "lette sig"; Damerne til styrbord, 
herren til bagbord. lngen har pådraget sig skader, men der var beretninger om ømme håndled 
efter den første lange tur - en mere kedelig konsekvens af at være af sted først på sæsonen og 

samtidig være urutineret me:! 
årene i gigbåde 

Også andre steder var der risiko 
for sportsskader. Welle-Poseidon 
er en klub med fme faciliteter; ud 
over en smuk båd park og en fl ot 
have kunne klubbens 
omklædningsrum også mønme et 
bordfodbold-spil. Man kan godt 
få vabler af andet end træårtr! 

At være 18 mennesker af ste<! 
giver plads til, at man også l:an 

bevæge sig i lidt mindre grupper. Det er nogle gange en fordel, når der skal fmdes borde på 
restauranter. Man undgår store, langsorrunelige afgørelser om, hvem der har lyst til hvad. 
Fredag valgte nogle at spise lokalt, mens andre tog toget ind til Berlin Bymidte og fik indisk 
champagne med tilhørende menu. 

Roning er ikke alt og netop i Berlin får historiebøgerne baghjul afvirkelighedens ar. Lørdag 
var det tid til sightseeing og musewnsbesøg - efter egen lyst. Kunst, historie, film, 2. 
Verdenskrig ... det rækker for vidt at referere de mange forskellige input, vi hver især fik. 
Visse inputs - af den mere fysiske art - var dog knapt så inspirerende. 
En ægte berliner-specialitet, Doner-kebaben, blev grundigt studeret af blandt andre Rasmus 
"4800" og Jakob AInor. Det 
har de nu nok fortrudt. Først 
på aftenen korn de kropslige 
reaktioner, og dermed var de 
første to roere nedlagt. 
Andre to blev ramt af 
fjendtlige madbaciller fra en 
thairestaurant, og sådan gik 
det til, at Thomas Ungstrup 
ikke kom øverst på listen 
over, hvem der fik roet 
længst. 

Lørdag aften blev også 
dagen, hvor en særlig bar 
blev opdaget - ja, vi burde næsten have plantet det danske flag et eller andet sted og annekteret 
matriklen. Freunde der Weinerei i Kollwizstrasse eksisterer ud fra devisen: Drik vin som du 
lyster, og betal hvad du ønsker. Kan du ikke lide vinen eller stedet, betaler du ingenting, men 
synes du derimod, at konceptet er urbant charmerende, lægger du en passende del af bud~ettet. 
Det kunne de københavnske restauratører godt lære lidt af, og tippet er hermed givet videre. 



Søndag var både rodag og museumsdag - efter eget temperament. Solen blændede og faktor 
30 måtte i brug på vandet. Herligt at finde sig selv på Cafe am Ufer og flytte rundt om bordet i 
takt med, at skyggerne bliver længere. Også herligt at blive ringet op af instruktørchefen 
hjemme fra bådpladsen i DSR, der fiskede efter en stynnand til en tur i kanalerne. "Jamen, jeg 
er altså i Berlin med de andre!" 

Tak for turen. 

Faktaboks: 

Sidst i seng fredag aften: Jakob Alnor. 
Bedste hovedpudebetræk: Rasmus "4800" og hans flodsvin. 
Mest morgenfriske: Søstrene Anette og Birgitte Sommer. 
Flest kilometer i håndJeddene: Helle Bak med 125 km, skarpt forfulgt af Pia østergaard og 
Dea Marie Melsen. 
Bedst til bordfodbold: Line Wolf Nielsen, cox Rasmus "4800". 
Næstbedst til bordfodbold: Dea Marie Melsen og Henrik Brems. 
Bedste tyske udtaJe: Henrik Brems. 
Højeste luftmadras Morten Jensen. 
Længst tid i en gambutik: Signe Husted. 
Flest jordbær til morgerunaden: Marie Otto. 
Sidst i seng søndag: Anette, Lars og Karsten - der samtidig kvaJificerede sig til "Iængste 
taxatur". 
Højeste snorken: ja, hvem af jer var det? 

AfLme WolfNielsen 

Hygge på lerrassen ved "vores gamle" roklub Hevella, som havde besøg af en grnppe fra 
Fynskredsen. El jirehold havde en dejlig søndags lur op ad Wannsee 111 Hevella. 
(Fotos I denne arakel: Lars Bundesen) 
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Velkommen til alle salsa interesserede - DSR, andre roklubber og udefrakommende 

V, prøver nu med et nyt koncept - salsa på flere niveauer 

Der vi I være noget for dig , der allerede kan de grundlæggende salsatrin, drejninger og dips (let 
øvede ), og for nybegynderen med de stive ben og generte dansemuskler - jeg underviser med et 
smil på læben , og der er plads til pjat og Improvi sation. 

Nybegyndere: Salsa er , som I sikket ved , en pardans - manden fører og kVinden lader sig fører. 
Der er plads til improvisatIOn, flirt og grin. Stilen bliver blandet : I vil få en god rytmesikker 
base , mange trin, en del drejninger og kombinationer samt snuse til forskellige dlps. 

Let øvede: V, træner nye figurer, trin og styling - men lægger også stor vægt på jeres basis 
rytme og grundtrin. 

Vi vi I derudover lege lidt med Merengue og Bachata rytmerne. 

Sted : Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

Dato: Start mandag d. 17 maj 2004 - hver mandag 

Tid: KJ. 17:30-19:00 

Pris: For DSR medl.. 30,- dkk pr gang' for a lle andre 40,- dkk pr. gang 

Ser frem til nogle fornøjelige timer - Barbara 

Barbara Wassard Barbara har danset salsa Siden 1986 , hvor hun boede et år i Colomb ia. 
Hendes stil er en fusion af diverse salsastilarter - hovedsageligt 

colombiansk, pu~rtorlcansk og cubansk krydret med lidt New York og 
L.A. Style. 

Både som performer og underviser har Barbara . siden det blev 
grundlagt, været en akt iv del af det Københavnske salsamiljø . He ndes 
specialer er ; ladymaves, dlps og Salsa Survlval Crash Courses for 
Salsafanter. Hun hor lavet shows i Australien , Sydafrika og Kenya samt 

over det meste af Danmark , bia. med salsabandet Salsa Loco i TivolI. 

Vandt i 2001 guld i Københa vnsmesterskabet I Salsa , sølv i 
Danmarksmesterskaberne og deltog samme år i de Nordiske Salsa 
Mesterskaber sammen med Jon Dannerfjord. Henter løbende ny 
inSpiratIOn I udlandet; Colombia, Puerto RICO , Argentina, MeX ICO og ved 
de årlige European Salsa Festival I Holland. 

Barbara Wassard' +4526837 827, bawaha@eklfcom 
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Styrmand anskaf dig et horn 
En søndag i begyndelsen af maj besluttede jeg mig til at ro sammen med teknik +. Vejret var 
godt, lunt 18-21 C, med svag vind., men på vejen fra Nivå, hvor jeg bor til DSR regnede det 
fra skyer, som kunne udvikle sig til tordenvejr. 
Vi stod 12 på bådpladsen og blev fordelt på to-åres både, jeg samt to piger fik Loke. Der lå 
nogle sorte skyer over Øresund, som nærmede sig, ogjeg bemærkede, at vi nok skulle 
forberede os på, at vi blev våde. Efter at være kommet i vandet, blev vi råbt an af Berit, som 
bad os om at blive i havnen, idet vejret kunne skifte til det værre. 
De sorte skyer var hastigt ved at nærme sig, og der var ikke tvivl om, at det var regnvejr, 
måske torden under opsejling. Vores båd var den første, som kom i vandet, og medens vi 
roede ud under broen, underholdt jeg pigerne med, at det farlige ved tordenvejr ikke var 
torden eller lyn, men de vindstød, som der kunne være ved passage af en tordensky. Det var 
nærmest sagt for at berolige i tilfælde af, at der skulle komme et tordenskrald. 
Vi roede ud i indløbet, og lagde os for udadgående ovre ved grus- og sandværket ca. to åreres 
længder fra færgen Norrøna. 
Det syn, som udfoldede sig, var usædvanligt. En lang perlekæde af sejl- og motorbåde for 
indadgående i sejlløbets styrbordrende. Der stod ligesom printet på dem J HAVN a.s.a.p. 
Samtlige sejlbåde gik for motor, og dog, der var en hvid spækhugger, som gik ind for sejl. 
Himlen var samtidigt blevet mørkere, og det stod klart for mig, at vores tur ville blive kort. 
mit hoved dannede der sig den plan at ro ud til bassinet ved jernværket og vente der, for at se 
tiden an. Vende kunne vi vanskeligt på grund af den indadgående trafik. 
Vi var kommet ud for agterenden afNorrøna, da de første vindstød kom fra NØ. 
Spækhuggeren, der var ved at lave et "herresving" mod vores side af sejlrenden inden den 
skulle ind til sejlerhavnen, fik fart på og kom langt over i vores side af sejlrenden. 
Lige meget hvordan jeg styrede, havde båden kurs mod os, idet den hele tiden drejede . 
Samtidigt kunne jeg mærke, at vi i vindstødene kun havde nok rå muskelkraft i båden til at 
holde kursen og blive i vores side af sejlrenden. I løbet af få sekunder stod det kJart mig kJart, 
at føreren af spækhuggeren ikke havde set os, og han i øvrigt kun havde en horisont, som gik 
ca. 30 m foran båden. Ikke godt l 

Medens spækhuggeren med frådende skum om stævnen havde kurs mod os, var jeg var ved at 
indstille mig på en kollision. Jeg valgte ikke at sige noget til pigerne for ikke at skabe panik, vi 
havde brug for at kunne manøvrere for at undgå en kollision til det sidste. 

Bare jeg dog havde taget mit tågehorn med! 
Endelig der ca. 20 m fra os fik han øje på os vildt gestikulerende med den ene arm råbende et 
eller andet. Vi drejede begge mod bagbord og undgik derved en kollision. 
Jeg nåede lige at råbe "Store kraftidiot!", medens han strøg forbi. Han drejede derefter ind i 
sejlerhavnens indløb for fulde sejl stadigt gestikulerende, ikke af os, men af det bolværk, som 
tårnede sig op foran ham. 
Vores manøvre havde bragt os over i renden for indadgående, hvor vi så fik bakset båden 
rundt for at gå tilbage. Heldigvis var de andre indadgående både for motor, så de kunne vige 
uden om os. Vindstødene var nu på sit højeste, nu da vi havde medvind, var det ligesom en 
usynlig hånd skubbede båden frem. 

Morale: Pas på trafikken, når der er skift i vejret, og pas specielt på sejlførerende både i 
snævert farvand. De kan forvandle sig til førerløse missiler. 
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Der er over de sidste 10 år sket en udbygning af havnen samt forøgelse af bådparken i 
Svanemøllen, hvilket ikke alene har medført mere traftk, men også har gjort sejlrenden 
smallere. 
Hertil kommer, at der hyppigere er østenvind, hvilket bevirker, at vi hyppigere træner i 
sejlrenden bag opfyldningen lige der, hvor der er smallest og mest traftk. 

Faren for, at der opstår kritiske situationer i vores nærområde, er dermed forøget en hel del. 

Derfor et godt råd: 
Styrmand anskaf dig et horn, så du har mulighed for at gøre opmærksom på dig selv i en 
kritisk situation. 

Af Erik Kock Rasmussen 
L-styrmand 

To forlis på en uge! 
Søndag den 09. maj og tirsdag den ll. maj var to skæbnesvangre dage for DSR. Om søndagen 
mistede vi en kajak og om tirsdagen Hugin, en 4-åres inrigger båd. 
Det positive i begge tilfælde er, at det ikke involverede nogen personskade, andet end nogle 
gevaldige forskrækkelser til samtlige roere. 
l næste nummer vil vi bringe beretninger om begge episoder. 

Af Redaktionen 

o 
o 
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Rent vand - det betaler sig at protestere 
1.170 protestunderskrifter har gjort så stort indtryk på Miljø- og forsyningsudvalget i 
København Kommune, at det har besluttet at bygge de overløbsbassiner, der skal opsamle 
kloakvand i stedet for at lede det ud i Svanemøllebugten. Det betyder, at vandet i 
Svanemøllebugten fra sommeren 2007 vil være så rent, at det vil være muligt at bade i det. 

De 1.170 protestundersktifter er bl.a. indsamJet i DSR, hvor mange medlemmer valgte at gøre 
deres indflydelse gældende og skrive under på protesten. 

Miljø- og forsyningsborgmester Winnie Berndtson udtaler til URBAN:" Det her er en cadeau 
til de lokale folk omkring SvanemøIIehavnen, som har fastholdt et pres på kommunen. Vi har 
hele tiden set det fornuftige i et spildevandsbassin i området, og nu har vi fundet de 
nødvendige penge" . 

I dette tilfælde betalte det sig at protestere, til stor glæde for alle brugere af 
SvanemølJehavnen. 

Af AnnemelIe Ryge 
Kilde: Urban 

Besøg hos en Favoritleverandør - hva' så? 
Flere medlemmer har spurgt, om de skal give sig til kende som medlemmer af DSR, når de 
besøger en af vores Favotitleverandører. Det er et godt spørgsmål, som vi hidtil ikke har dyrket. 
I Annonceudvalget vil vi allerhelst indgå aftaler med vores Favotitleverandører, som 
inkluderer en særrabat for DSRs medlemmer. Dette har imidlertid langt fra kunne lade sig 
gøre i alle tilfælde. Faktisk har de færreste tilbudt dette, idet det administrativt såvel som 
forretningsmæssigt kan være svært at håndtere. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat vil 
arbejde på at få flere med på en sådan ordning, således at en Favotitleverandørs støtte til DSR 
ikke kun bliver gennem en annonce til klubbladet, men til den enkelte medlems indkøb. 
N og le af vore leverandører tilbyder allerede nu en sådan rabat, hvor det forudsætter, at du 
giver dig til kende som medlem af DSR. Det er under alle omstændigheder en god ide at 
fortælle, at du kommer som DSR medlem. Er det tale om mere end søm og skruer, så spørg 
bare, om der ikke er en medlemsrabat. Det værste der kan ske er jo, at du får et nej . 
Vi sætter i udvalget vores lid til, at du som DSR medlem overvejer at bruge en 
Favoritleverandør, når du har Jaet nok af din bankmand, vandre støvlerne trænger til at blive 
skiftet ud eller cyklen bare skal lappes. Sætter du oversigten bagest i bladet på din 
opslagstavle, så er de kun et telefonopkald væk, når du har brug for dem! 

Af Annonceudvalget 
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Barholt Nostalgi' 3 gear' Godkendt lås' Brooks lædersadel . Fås i sort. creme, nougat/sahara 

Særtilbud til 
DSR's medlemmer 

3295,-
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Fra arkivernes gemmer 
Kaproning i Københavns Havn 1916 
På billedet ses det tætte opgør mellem Københavns Roklub og Polyteknisk Roklub i et løb i 
Københavns Havn i 1916, hvor det lykkedes Polyteknisk Roklub at vinde løbet med et par 
meter efter en rasende spurt. 

Øresundsløbet1916 
Vinder, længst væk i billedet, Polyteknisk Roklub (Foto: Ukendt) 

Så vidt det kan ses ud fra placeringen af Vor Frelsers Kirke i billedet, er det taget ud for den 
sydlige udsejling fra Cluistianshavns Kanal ved Applebys Plads. Som det fremgår af 
nedenstående tekst, gjaldt løbet desuden danmarksmesterskabet i 4-åres inrigger. 
Til oplysning for dem, der ikke måtte vide det: Polyteknisk Roklub blev sammen med 
Akademisk Roklub i 1917 sammenlagt til Danske Studenters Roklub. 
I DSR's 75-årsjubilæumsbog fra 1942 kan man læse følgende om det pågældende løb: 
"Ved hovedkaproningen i Københavns Havn den 2. juli startede klubben i 5. løb. De ftre 
seniorer: A.S. Mathisen, A. W Andersen, o. Lawaetz og W Mathisen startede i 0resundsløbet, 
dansk mesterskab i frreårers inrigger, hvor konkurrenterne var det foregående års vinder 
Stavanger Roklub, K.R., Kvik og Skjold. Det blev en af de smukkeste og mest regulære sejre i 
P.R. 's historie. KR og PR tog straks føringen og distancerede efterhånden de andre både. I 
KR's båd sad vore gamle hidtil uovervundne modstandere Hans Jørgensen, Gøtke, Chr. 
Hansen og Allert, men denne gang var vort hold i fysisk henseende mere jævnbyrdigt de 
bomstærke københavnere. Side om side fulgtes bådene banen over - begge hold arbejdede 
med sammenbidt energi, der var ikke tale om spurter eller" IO raske" på banen, det gjaldt blot 
om at trække for ikke at give modstanderen det mindste forspring. Afgørelsen faldt først i de 
sidste tag af en rasende slutspurt, hvor det lykkedes PR at presse stævnen et par meter foran 
KR' s. Denne sejr var balsam på såret fra det bitre nederlag i mesterskabet i 1913 og den 
velfortjente krone på bdr. Mathisens løbebane som kaproere." 

Af Lars Bundesen 
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... 

Alfa Eklund Rengøring og Gastronomix Aps 
Vinduespolering Islands Brygge 50 
Tlf. 7020 6776 2300 København-S 
www.alfa-eklund.dk info@gastronomix.dk 

Telefon 7025 2490 
Barholt Cykler 

. Arhusgade 21, Kbh. ø. Geobyg, Mur, Tømr., WS 
Tlf. 3538 4084 Willemoesgade 43,Khh ø. 

11f. 4018 6~16 

Carlsberg _ Handelsbanken Østerbro .'. 
Vesterfælledvej 100, Kbh V. ø*r Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
11f. 3327 3327 11f. 3525 3800 
www.carlsberg.dk www.handelsbanken.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S Holte Vinlager 
Langebrogade 4 Øs~~!brogade 106 
1014 København K 2100 Københailll ø 
www.distillers.dk 11f. 35130415 

Energi E2 Kajak og fritid 
Lautr;upsgadel Kbh ø Traneg~rdsvej 29 
w:ww.e2.dk 2900 Hellerup 

11f; 3940 1076 

Friangs Optik Ole Mathiesen Ure 
Østerbrogade 111, Kbh ø. østergade 8, Kbh K. 
Tlf. 3929 1126 11f. 3314 1208 

www.olemathiesen.dk 
Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. ØbroTræ 
Tlf. 3314 5150 Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
www.friluftsland.dk Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online,dk 



O-løb på Sjælland 2004 

Dato Sted 
8. Juni København 

Stronhult 2004 

Vi har flyttet turen en uge i år, så vi tager til Sverige fra 5.-7. november. 

Med venlig hilsen 
Arrangørerne 

Tilmelding: 
Gåsehusløb MødetidsplUlkt: Søndag mellem 10 og 12 

3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

Øvrige løb: Senest 10 dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917 

Yderligere oplysninger kan hentes på www.dk.orienteering.org Wlder 'Løbskalender' . 
Se også under '0stkredsen Karrusel', hvor de åbne trænings løb, 
der afholdes i København og Nordsjælland, er listet. 

Løvspringsluren gik i år Iii Esrum Sø, hvor mange DSR med/emmer var mødl op for al dellage 
i årets første tur på vandel (Folo: Karl-Heinz Raalz) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontom.: Danske Bank: 4330-4330162813 

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

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39185811 

Formand: 
Paul Briiniche-Olsen 
Høyrups Ajle 27 
2900 Hellerup 
tf 39404842 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
SlUndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tf 26 74 7048 
e-mai!: kaproning@dsr-ouline.dk 

Langtursroehef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængets Sidealle 3, 3. tv . 
2 100 København ø 
tf 26 204649 
e-mai!: langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
tf 39298499 
e-mai!: husforvalter@dsr-online.dk 

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

Formand: K asserer: 

Kasserer: 
J ohan F rydendahJ 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tf 45 85 8605 
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Christen Krogh 
8entzonsvej 39, 4.th. 
2000 Frederiksberg 
tf 38 IO 95 62 
e-mai!: instruktion@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
tf 35 34 44 63 
e-mai! kajak@dsr-online.dk 

Køkken- og udlejningschef: 
Dorthe Bartels 
e-mail: koekken@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 

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

Orienteringssektionen 

Sekretær: 
Ronald Clausen Michael Remod Johan FrydendahJ 
Engels borgvej 44 Skarøgade 5, 2 .th . Engbakken 27 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Virum 
tf 45 88 58 86 ti 392068 3R tf 4585 8605 

Sekretær: 
Dorthe Bartels 
ROlfsvej 33, 4.tv. 
2000 Frederiksberg 
tf 39 274882 
e-mai!: sekretaer@dsr
online.dk 

Motionsroehef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, sI. th 
1355 København K 
tf20153211 
e-mai!: motion@dsr
online .dk 

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

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
ti 36 77 1009 
e-mai!: materiel@ 
dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
F ortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tf 39 68 03 19 
e-mai!: hju(iil,ssi .dk 
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pp 

B 
Afs.: Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55 
2100 København ø 

Til introfesten var der J 50 medlemmer til spisning. Det var en helt igennem vellykket hiphop 
fest med graffiti og tags på borde og vægge i bedste S-togs stil. DET VAR HOT! 
(Foto: Lars Bundesen) 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 
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Redaktionen: 
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 0464, Annemette Ryge, Henrik Pedersen, 
og Peter Wigh Magnus 

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

Deadlines 

August nummer (udkommer ikke) 

September nummer (primo september) 

Bladet holder sommerferie 

Fredag den 06. august 

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

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: l. 200 stk. 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (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 benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til \/, - 1 års 
kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle omkostninger i 
forbindelse hermed betales af skyldneren. 

Hvor intet andet er anført, er billederne ta et af redaktionen. 
Forside: Sculler og kajak instruktion er begyndt ( Foto: Karl-Heinz Raatz) 
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Leder 
Så er rosæsonen rigtig kommet i gang, uanset om vi taler om kajak; in- eller outrigger. Alt, 
hvad der kan flyde på vandet ved hjælp af"en smule" muskelkraft I 
Den danske sommer har allerede vist sig fra sin rigtig gode side og sendt os masser af 
solskinsdage - og det er noget, vi "vandrotter" godt kan li'. Dog er parameteret for godt ro
vejr ikke blot solskinsvejr - og det er der nogle i dette nununer af DSR bladet, som kan skrive 
med oml 
Det ene af DSRs to forlis (se side 12) blev netop forsaget af det meget omskiftelige vejr. 
Efterfølgende kunne DM! ved et foredrag i klubben (se side 16) netop berette om VEJR OG 
VIND I F0.RBfNDELSE MED RONfNG, og hvor opmærksom vi (som roere) skal være, ikke 
mindst på skyerne og deres form! 
Hvis du nu sidder tilbage og drømmer om stille vand og fredelig idyl, så er det værd at kigge 
forbi Hjelmsoe i Sverige. Selvom vejret heJler ikke altid er med os her, så er det trods alt en 
stor sø og ikke det åbne Øresund. 
Forberedelserne til "DSR's sommer-ro-koloni, Hjelmsoe" er i fuld gang, og du kan stadigvæk 
nå med t 

Om du fatter baderingen; kaster dig over alle de bøger, som du aldrig fik læst; eller ror ud i det 
blå, så ønsker vi på redaktionen dig EN RIGTIG GOD SOMMER! 

På redaktionens vegne 
MarJanne Bentzen {redaktør} 

Så smukt kan det gøres - God ro-sommer I {Foto: Marianne Bentzen} 



Aktivitetskalender 2004 
Datoer Begivenheder 

Juli 

Q 2. juli Måneskinstur 

Q 9-25 juli Hjclmsoe 

Q IO. juli Morgenroning 

Q 18. juli Tur til Dragør 

© 30. juli Måneskinstur 

© 3 L juli "Fredagsbar" 

August 

Q 4-6. august Kultur Havn 

Q 14. august Arbejdsdag og bar 

@ 18. august Sidste instruktions gang 

© 21. august Kanindåb 

© 27. august Måneskinstur 

Q 29. august Roskilde Fjord 

September 

© 5. september Tur gennem slusen til Hvidovre 

Q IO-I L september Workshop i tango 

Q I 2. september Brunchroning 

Q 22.september Klubkaproning 

Q 24.september Måneskinsroning 

Nyt fra bestyrelsen 
Q Der er pIanjagt at lægge nyt tagpap og opmure skorstenen på Gåsehuset 

Q Vi har søgt og modtaget penge fra TrygFonden til indkøb af25 lygter. Desuden 
har TrykFonden velvilligt doneret 45 redningsveste til klubben - tak for det' 

Q Vores kJubvimpel er desværre blevet s~ålet, så to nye er bestilt. Den forsvandt 
efter en fest i klubben, så hvis du falder over den, modtager vi den gerne' 

Q Endnu nogle ændringer i reglementet. Se midtersiderne 

Q Køkkenudvalget fremlagde en plan for at prøve at komme de store hygiejne 
problemer i køkkenet til livs (se artikel side 25) 

Q De Io uheld på vandet blev diskuteret. Se beretningerne m.m. fra side 10- 15 



Måneskinstur den 2. juli 

Mød op på bådpladsen kl. 19 og deltag i en måneskinstur, 
hvor vejret og planeternes stilling giver gode muligheder for 
at sejle gennem Københavns Havn i måneskin! 

Turen er åben for aUe - erfarne som dem, der skal opleve 
havnen for første gang. Kaniner kan også deltage, hvis de har 
en aftale med en instruktør og vil prøve kræfter med en tur på 
22-23 km. 

Turen går gennem Københavns kanaler, og vi lægger til ved 
Gammel Strand. Her hygger vi os med medbragt godt humør og ditto slik og kage. Vi er 
hjemme igen ca. kl. 23, hvor der er pølse- og ostebord samt åben bar. 

Hvis du vil med, så skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen i Slyngelstuen, og hvis du 
er med til pølse-ostebordet, så køb en billet til 35 kr. i baren. 
Sidste frist er torsdag den l. juli. 

Til Styrmænd: Medbring gerne egen lygte i tilfælde af, at klubbens slruJle svigte! 

Vel mødt - DSR Motion 

Morgenroning - lørdag d. 10. juli kl. 8:00 

Har du lyst til at opleve Øresund en herlig sommerrnorgen? 

Vi ror til Tårbæk og spiser vores medbragte morgenmad - så husk morgenmad og drikkevarer. 

Skriv dig på listen i Slyngelstuen og mød omklædt op på bådpladsen kJ. 8:00. 

Sidste tilmelding fredag. d. 9. juli. 

Vel mødt - DSR Motion 
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Arbejdsdag og bar 
Klubhuset og parkenJhaven trænger til mange kærlige hænder - sæt kryds i kalenderen 
lørdag d. 14. august - start kJ. 12.00 
Kom og VIS dit nyeste arbejdstøj frem (Kansas er lige kommet med en fed model). 
Der er arbejde til mindst de 40 første (først til mølle). 
Er du kanin, men ikke har aftjent din kanintjans, så er chancen her inden kanindåben. 
Baren er åben fra kl. "efter behov" (nogen har behov for en håndbajer for at komme i gang) 
KaI og kage (når Mogens får gæster, bliver der bagt). 
Kl. 19 bhver der smidt en pølse på grillen (?~?) 
Senere - alt for høj musik og måske bål 
Se opslag i Slyngelstuen for nærmere detaljer og skriv dig på tilmeJdingslisten. 

Vi ses 
Hus udvalget 

Havemøblerne fik en ordenlllg omgang på sldsle vedligeholdelsesclag af Io jlillige 
medlemmer - kommer du og hjælper næsle gang! (Folo: Lars Bundesen) 

Kanin-dåb + fest anno 2004 
Husk det! 
Sæt kryds i kalenderen! 
Det bli'r wraaauuuw sjovt! 

Lørdag den 21. august 
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Besøg på Selsø Slot 
Søndag den 29. august arrangerer Motionsudvalget rotur på Roskilde Fjord. 
Bemærk ændringen i datoen fra tidligere annoncering fra Motionsudvalget. 

Vi mødes v~d Roskilde Roklub kl. 10, hvor vi efter morgenmad og gennemgang af 
turprogrammet tager af sted. 
I år besøger vi Selsø Slot, hvor vi efter en rundvisning indtager en let frokost (medbring selv 
frokosten ). 

De\tagerpris: 75 kr. Beløbet betales i baren, Slyngelstuen. 

Transport: Man sørger selv for transporten. Adressen er: 

Roskilde RokJub 
Havnevej 47 B 
4000 Roskilde 

Tilmelding: Opslag på tavlen og betaling i baren. Seneste tilmeldingsfrist er lørdag 
den 14. august. 

NB: Medbring solcreme, vadesko og andre bekvemmeligheder til turen. 

Af Motionsudvalget 

• Hilter0d 

floskilde 



Teknik+ sommer 2004 
Teknik+ er konunet godt fra start i sommersæsonen - jf. vagtplan i Slyngelstuen. 

Teknik+ er et træningstilbud for alle roere i DSR, og dvs. målgruppen er kaniner med roret -
let øvede - rutinerede medlemmer. 

Udgangspunktet er, at du ønsker at udvikle din ro-teknik - og hvem gør ikke det! Alle kan 
nemlig blive endnu bedre i roningens ædle kunst. 

Træningen bliver varetaget af en gruppe erfarne instruktører, som gerne vil være med til at 
lære jer at ro bedre og mere effektivt. 

Teknik+ er: 

• Ny inspiration og roglæde 
• Teamwork og fremdrift i båden 
• Bedre energi anvendelse 
• Færre skader 

Hvornår ses vi? 

Vi ses søndage kj. 16.00 omklædte på bådpladsen, hvor der sættes hold af to trænere, som vil 
følge jer med råd og vink fra motorbåden © 

Forventet hjemkomst ca. halvanden time efter. 

Venlig hilsen 

Cecilie Christensen, Berit Haahr, Adrian Tan, Chris/ian R. Larsen, Hans Tapper, Jokum 
Poulsen, Lars Henriksen, Michael H. Qvis/ og Klaus R. Svendsen 

10-årsbog 
DSR udgav i slutningen af 200 l en l O-års bog, der omhandlede begivenhedeme og 
udviklingen i klubben i gennem de seneste ca. 10 år. Værket blev udsendt til aJle daværende 
medlenuner. 

Da lO-årsbogen også vil være interessant at have for nye medlemmer, der herved kan fa et 
godt indblik i aktiviteteme i DSR, er bogen til salg i baren for kun 10,- kr. pr. stk. 

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

Af Lars Bundesen 



HUGIN'S forlis 11. maj 2004 
Efter opfordring fra bestyrelsen vil jeg give en beskrivelse af, hvorledes jeg oplevede forliset. 
Min beretning er alene udtryk for min egen oplevelse og er ikke godkendt af de øvrige i 
båden. Det er ikke nogen fuldstændig redegørelse, men formålet er at give et indtryk af det, 
jeg oplevede. 

Lidt før klokken 18 roede vi ud fra klubhuset. Vi var tre roere med langtursstyrmandsret og 
mere end 30 års roerfaring samt to kaniner, der havde fået roret. Vi besluttede os for en tur i 
Københavns Havn. Der var let sydøstlig vind, og det var gråvejr. Vi havde en fin tur langs 
opfyldningen, og vi tre gamle roste kaninerne for deres roteknik. Rolige lange åretag (hvilket 
ikke altid kendetegner kaniners roning). Da Kronløbet var passeret, drejede vi til bagbord og 
roede således i den sydlige side af havnen. Nøget før Sixtus overtog jeg styrmandssædet. Jeg 
oplyste, at jeg ville gå langs med Kongeskibet Dannebrog, og tanken var, når Dannebrog var 
passeret at gå over havnen og tage turen langs Langelinie hjem. I god tid før vi nåede 
bøje l, var vi på parallelkurs med Dannebrog i en afstand af ca. 30 meter. Vi var enige om, at 
vi ikke ville rejse årer. Jeg bemærkede et smukt grønmalet sejlskib for motor (udflugtsbåd). 
Der var lang afstand over til dette skib. Da vi var nået op forbi stævnen på Dannebrog, såjeg 
pludselig en sejlbåd for motor (uden sejl) med kurs direkte mod vores stævn. Vi roede i 
normalt tempo, ogjeg drejede straks skarpt til styrbord og forventede, at motorbåden ville 
gøre det samme. Båden fortsatte imidlertid sin kurs uden at nedsætte farten . Jeg nåede kun at 
råbe "NEJ", og i det samme skar motorbåden ind over HUGIN mellem to- og tre-åren. 
HUGIN blev straks bordfyldt. Etteren og toeren var forsvundet ud af mit synsfelt. Treeren 
ramte skibssiden og røg i vandet, men jeg kunne se ham. Fireren, der instinktivt lod åren gå 
langs, dajeg råbte, røg i vandet til styrbordsside. Fireren var rolig - formentlig i chok. Treeren 
så jeg kæmpe sig rundt om bagenden af motorbåden, samtidig med at jeg hørte ham råbe, hvor 
toeren var. Hun var forsvundet. Inden for to minutter var en båd fra Kongeskibet Dannebrog 
med to gaster ombord henne ved os. De beroligede os, fiskede ting op og slæbte resterne af 
HUGIN til havnen ved Sixtus. Vi bjærgede os ombord på motorbåden i mere eller mindre 
chokeret tilstand. Efterfølgende erfaredejeg,.at etteren var røget i vandet og lå et stykke fra 
motorbåden, der havde skubbet os ca. 15 meter. Etteren havde derefter svømmet til stigen på 
motorbådens agterende. Vi blev bjærget omtrent ud for bøje l og er således blev skubbet et 
stykke af motorbåden. Toeren, som havde siddet fast under motorbåden, kunne mærke 
vandspejlet ved at strække en hånd op langs skibssiden og kom lykkeligvis op ved egen hjælp. 
Det grønne sejlskib var stoppet og råbte, om vi havde behov for mere hjælp. Jeg vinkede 
afværgende. Jeg så desuden en to-årers. 

Motorbåden sejlede os til DSR. Forinden var DSR orienteret om ulykken pr. mobiltelefon. 

Hjemkommet i DSR blev vi ydet megen hjælp, dels af to erfarne roere (Signe og Eva), der 
sørgede for, at vi fik et rum for os selv, hvor vi kunne spise og snakke om hændelsen, dels af 
en tilstedeværende læge blandt medlemmerne. Han konstaterede, at ingen havde brækket 
noget. Toeren havde fået trykket et ribben m.m., og alle havde fået rigeligt med knubs. Vi fik 
gode råd om eventuel krisehjælp. Det har senere vist sig, at nogle af roerne stadig er psykisk 
påvirkede af ulykken. 
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Hvordan kunne påsejlingen ske? Det første, jeg hørte fra motorbåden efter sammenstødet, var 
råbet "der er en båd". Motorbåden slog bak., men stoppede derefter straks skruen. Dajeg som 
den sidste kom ombord i motorbåden, var det første skipperen sagde til mig "det er min skyld, 
jeg havde ikke set jer". En anden af besætningen forklarede, at man havde haft travlt med at 
kippe med flaget for Dannebrog og været opmærksom på det grønne sejlskib længere ude i 
havnen. 

Roning i Københavns Havn kræver fuld koncentration, ikke mindst fra stynnandens side. Jeg 
mener selv, at jeg var meget opmærksom. Jeg var klar over, at der var god afstand til det 
modgående grønne sejlskib, og der var god afstand ind til Dannebrog. Den eneste forklaring 
jeg kan give på, at jeg ikke tidligere observerede motorbåden, det er, at den lå lige ret for 
vores sejlretning. At der er en slags "blind vinkel". Påsejlingen har herefter kunnet ske, fordi 
besætningen på motorbåden på grund af uopmærksomhed ikke har set os, og som følge heraf 
ikke, udover at sagtne farten, er gået til sin styrbordsside. 

Vi slap alle fra sammenstødet uden varige fysiske skader og forhåbentlig også uden varige 
psykiske men. Vi har alle været ude at ro efter forliset. 
Jeg er endnu ikke nået frem til svaret på det spørgsmål, jeg stiller mig selv, nemlig om jeg 
kunne havde undgået påsejlingen. Jeg kommer til at tænke på en tilsvarende situation på 
landjorden, hvor Tove ogjeg en morgen på cykel ned ad Frederiksberg Alle stille og roligt 
blev påkørt og væltet af en bilist, der kørte lige ud fra en sidevej. Bilistens første bemærkning 
var "jeg kørte i mine egne tanker, jeg så jer overhovedet ikke". 

Af Niels W Fredsted 
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Forellens flugt over Svanemøllebugten 
Det var søndag over middag den 9. maj. 
Solen skinnede, luften var vel omkring 20 grader, der var vindstille, og vandet var fladt. 
Alt i alt en skøn dag, hvor (,el vrimlede med folk i klubben. 
Jeg havde for en gangs skyld ikke checket OMl (jo dagen før), men alt så fredeligt ud, ogjeg 
havdWørtfra nogle klubkammerater, at det nok ville blæse op senere på dagen, og vinden 
ville gå i vest. 
Det bekymrede mig ikke det mindste, da det bestemt ikke så ud ti l at være foreløbig, og da 
vestenvind normalt er til at håndtere for en erfaren/stabil kajakroer, Samtidig regnede jeg kun 
med at ro til Charlottenlund, så det ville blive en kort tur på vandet. 
Jeg gik derfor glad ud i min og mange andres yndlingskajak Forel (som er let og stabil) med 
kurs mod Charlottenlund. 
Turen til badeanstalten gik fin t. Der var en del mennesker på stranden, og nogle af de badende 
spurgte, idet jeg roede forbi, om jeg ikke også ville ud at bade , Jeg svarede:" Jo meget gerne, 
men ikke fra en kajak" , Det skulle jeg nok aldrig have sagt'! 
På ti lbagevejen mødte jeg Søren M.C. (også i kajak), Vi snakkede om det gode vejr, og jeg 
sluttede af med at sige, at vi skulle da have haft badetøj med. Vi skiltes ud for Hellemp 
Strand. 
Kort før Tuborg bemærkede jeg en meget mørk sky over mig. 
Jeg kom i tanke om., hvad jeg havde hørt om vejmdviklingen den dag, men der var ingen 
næVllQ'ærdig vind eller bølger endnu, da jeg rundede Tuborg. Hvis jeg der havde mærket 
østenvind og sidesø, vi lle jeg sandsynligvis have været bekymret og søgt ind i Tuborg Havn. 
Jeg tænkte, at det nok ville blæse op, men stadig var min tanke, at vinden ville være vestlig, og 
at jeg snart ville være i læ af Tuborg/i bugten. Der var ligeledes den lille "banan" og ponton i 
den anden ende af bugten som næste sikre mål, inden jeg snart var hjemme. 

Jeg nåede lige rundt om Tuborg, da det blæste kraftigt og uventet op fra øst, nord-øst. Vinden 
tog i pagajen og var ved at vælte mig omkuld, så jeg måtte opgive at ro. Jeg var nød til at 
presse pagajen hårdt ned i skødet for at undgå at kæntre. Kajakken susede af sted i den 
efterhånden meget hårde medsø. Jeg bemærkede ud af øjenkrogen, at de sandbunker, der lå på 
Tuborgs mole, blæste flere meter op i luften som en sandstorm. Der blev jeg bange, ogjeg 
bekymrede mig en del for, hvordan det ville gå, når jeg ville få bølgerne ind fra siden nede i 
bugten, men jeg havde ikke en ærlig chance for at ændre på situationen, 
Jeg håbede sådan på, at mine venner luftede hund nede på molen, som de gør dagligt, så de 
kunne se mig og hjælpe mig. 
Det blæste yderligere op (jeg har hørt fra to sejlere, der lå længere ude på Øresund, at der blev 
målt ~23 sek.lm !!I! ,), og bølgerne var voldsomt høje med hvide skumtoppe og konstante, 
da jeg kom ned i bugten. 
De kom nu ind fra siden, så det var nænnest et spørgsmål om tid, før jeg ville kæntre. 
Det skete også ca. midt på strækningen, 
Jeg kunne til alt held ret hurtigt bunde, hvilket trods alt gav mig lidt ro i mit mareridt. 
Kajakken blev bordfyldt, idet jeg kæntrede, og den var derfor meget tung. Jeg var helt 
chokeret fysisk og psykisk også pga. kulden, som jeg dog ikke registrerede på daværende 
tidspllllkt, men alligevel var min eneste tanke at kajakken SKULLE reddes. Jeg lå og 
kæmpede i de hårde bølger, som sammen med kajakken uafladeligt væltede ind over mig, så 
jeg konstant mistede fodfæste og røg ned i vandet. Jeg forsøgte at stemme mig op mod de 
store sten på molen og med arme og det ene ben at holde kajakken ude fra stenene, men den 
blev konstant knaldet op mod molen (og mig), og det sagde knas hver gang. 
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Jeg skreg på hjælp, så højt jeg kunne flere gange, men de to mennesker, som jeg kunne skimte 
på molen et stykke væk, kunne intet høre pga. stormen. 
Efter et stykke tid måske 5-7 min . kom en bil kørende mod mig oppe på molen. Bagefter kom 
5-6 mennesker løbende blandt andet en kvinde med en lang bådshage fra redningsposten i 
nærheden. To af dem forsøgte at kravle ned ad skråningen efter mig, men jeg blev ved med at 
skrige, at de skulle tage kajakken. Der var halvmørkt og meget larm fra bølgerne, så det var 
svært at kommunikere. 
Kajakken var bordryldt, der var stadigvæk voldsomt høje bølger med skumtoppe, så det var 
helt umuligt at tømme den, og derfor kunne det ikke lade sig gøre at få den på land, uden den 
ville knække midt over. 
Til sidst råbte en af mændene: "At nu måtte jeg kraftedeme lade den kajak være, inden det 
endte galt med mig". Det lykkedes mig med lidt hjælp at komme op på de store glatte sten og 
videre op på molen. Jeg hylede og var chokeret. Der stod 7 mennesker og stirrede på mig. De 
spurgte, om de skulle ringe til nogen eller køre mig et sted hen, men jeg fablede om kajakken, 
som lå i vandet og blev smadret mod stenene. Jeg sagde, at de kunne ringe til SOK, og at jeg 
bare ville hjem. 
Jeg gik hen af molen med min redningsvest i den ene hånd og pagajen i den anden. På et 
tidspunkt bemærkede jeg, at der gik en kvinde ved siden af mig, jeg spurgte åndsfraværende, 
"hvem er du?" Det var en af mine "redningsmænd", der åbenbart kunne se, at jeg var i chok, så 
hun ville følge mig på vej. Jeg takkede og fortsatte derefter alene mod DSR. Ved klubben 
mødte jeg Søren, som også var på vej hjem fra bugten. Det var helt surrealistisk. Det var ham, 
som jeg for en halv time siden havde mødt på vandet i det gode vejr og sagt "God tur, vi ses i 
klubben" til! 
Der var heldigvis en masse søde mennesker i klubben, da jeg kom ind i bådhallen og udbrød 
"Forellen er død". Folk tog sig af mig og hjalp med at ringe til SOK for en sikkerheds skyld, 
ogjeg fik klippet min lås op til mit skab, da nøglerne lå i kajakken. 
Mest taknemmelig er jeg over C1uistian Larsen, der sanunen med Line, uden tøven, kørte over 
i bugten, smed sko og strømper, klatrede ned på de glatte sten og baksede kajakken (med mine 
nøgler) op på molen og tilbage til klubben. 
Da var vandet vel og mærke fladt igen!! 

Efterfølgende har jeg selvfølgelig tænkt meget over, hvad der skete, og hvad jeg kan lære af 
alt dette. Jeg har længe været nærmest hysterisk OMl checker, ogjeg er gerne på siden flere 
gange, inden jeg skal på vandet. Derved har jeg konstateret, at vejret er meget uforudsigelig! 
og ofte udvikler sig noget anderledes end prognosen varsler. Det var efter min opfattelse også 
tilfældet denne søndag, hvor jeg for en gangs skyld ikke var på Nettet inden roning. Jeg 
spurgte nogle klubkammerater (som nævnt i teksten), og de blev, ligesom alle de andre, der 
gik på vandet den dag, overrasket over vindstyrken, der som nævnt blev målt til mellem 20-23 
sek.lm længere ude i bugten. Jeg ærgrer mig selvfølgelig nu over, at jeg ikke gik ind i Tuborg 
Havn (Hellerup var ikke relevant), men det er jo efterfølgende på baggrund af min erfaring fra 
den dag, hvor fNGEN erfaren roer efter min overbevisning ville være gået i havn, når man var 
så tæt på at være hjemme, og der ikke var nogen nævneværdig vind. 

Jeg har nu fået endnu mere respekt for, hvordan vejret kan ændre sig, og hvor svært det er at 
forudsige, ogjeg tror slutteligt, at jeg er færdig med at ro tværs over bugten, som de fleste 
kajakroere gør. Hvis jeg havde gjort det den dag, var jeg nok druknet!!! 

Det var langt for jer at læse, men værre for mig at opleve. 

Af Signe Husted 
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Hvad kan vi lære af Forel-forliset? 
Kajakudvalget har efter Forels forlis 9. maj (se roerens egen beskrivelse af forliset i separat 
artikel) evalueret hændelsesforløbet. Det er udvalgets opfattelse, at man altid kan - og skal -
lære noget af den slags situationer. Det følgende er ikke en facitliste over, hvad der skulle 
være gjort den pågældende dag, men nogle overvejelser omkring, hvad der i tilsvarende 
situationer kan gøres anderledes - set i retrospektiv. 

l. Tjek vejrudsigt og sanunenhold denne med egne og andres observationer 
Det bør være en selvfølge altid at tjekke vejrudsigten inden man går på vandet. OMl og andre 
meteorologer er imidlertid ikke orakler, og selv de regionale udsigter gælder for et stort 
geografisk område sanunenlignet med vores lokale rofarvand. Udsigterne skal derfor altid 
vurderes i sanunenhæng med, hvad man selv kan observere mht. eks. vindretning og 
hastighed, samt egne erfaringer om farvandets karakteristika ved forskellige vejrtyper. 

Vær særligt opmærksom på varslinger om tordenvejr, der kan medføre hurtige ændringer af 
vindforholdene. Den pågældende dag var der varslet mulighed for tordenbyger, hvilket langt 
de fleste af de mange kajakker, inriggere og lystsejlere på Øresund formentlig var klar over. 
En halv time før det brød løs, var der imidlertid intet, der tydede på uvejr. Uvejrets styrke og 
den hastighed, hvormed det udviklede sig, kom bag på alle, der var på vandet. 

2. Søg i havn, hvis du er usikker på vejret 
Forliset kunne være undgået, hvis roeren var gået i land i Hellerup Havn frem for at tage turen 
rundt om Tuborg Havn mod DSR. På det tidspunkt var himlen allerede meget sort. Derfor, 
hvis du er i tvivl om, at du kan klare turen hjem, så gå i havn og vent til vejret virker sikkert 
igen. Læg om nødvendigt båden op og få den afhentet senere. Dette råd gælder ikke mindst 
mindre rutinerede roere. Det kan være ubelejligt og ubekvemt at afbryde en tur og lægge en 
båd op, men her gælder i høj grad mottoet om "better safe than sorry". 

3. Brug altid cockpitovertræk 
Ved forliset blev der roet uden cockpitovertræk. Det er tvivlsomt, om overtrækket havde gjort 
nogen væsentlig forskel i den konkrete situation, men det er og bliver et yderst vigtigt 
sikkerhedsudstyr. Uden cockpitovertrækket løber man ved roning i bølger en stor risiko for at 
få vand i kajakken eller ligefrem bordfyldning - med stærkt forøget fare for kæntring til følge. 
Har man først været en tur i vandet og er kommet op igen, hjælper cockpitovertrækket 
derudover med at holde på kropsvarmen. 

Af Kajakudvalget 
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Bestyrelsens kommentarer til Forel og Hugins 
forlis 
Kajakudvalget har jf. ovenfor behandlet Forels forlis, som vil blive taget op på næste 
bestyrelsesmøde d. 6. juli. Vedrørende Hugins forlis har bestyrelsen nedsat en gruppe 
bestående af formanden, instruktionsrochefen og motionsrochefen. Denne gruppe har efter 
deadline på dette blad haft møde med den styrmand, der sad i styrmands sædet i 
kollisionsøjeblikket, og den ansvarlige styrmand. På den baggrund vil ligeledes denne sag 
blive behandlet på bestyrelsesmødet d. 6. juli. I denne sag kører en forsikrings sag over for 
sejlbådens ejer. Nedenstående er derfor foreløbige kommentarer. 

Forels forlis viser, hvor vigtigt det er at undersøge vejrforholdene, hver gang man skal ud at 
ro. Den pågældende dag var det umiddelbart fmt vejr, men havde man checket vejrudsigten, 
var man blevet advaret om tordenvejret. Selv i fredelige Danmark kan vejret skifte pludseligt, 
og netop om sonuneren er kraftig vind i forbindelse med tordenbyger ikke ualmindeligt. Den 
dag sagde vejrudsigten tiUige, at tordenvejret ville komme fra nordøst, dvs. vindforhold, der 
skaber de værste bølger på vores side af Øresund. 

Efter Forels forlis arrangerede bestyrelsen en medlemsaften d. 10. juni, hvor en medarbejder 
fra OMl fortalte om vejr og vand (se næste side) 

OMl har en udmærket hjemmeside, www.dmi .dk. hvor der er detaljerede oplysninger om 
vejret på vandet (under afsnittet "Til søs"). Er du på langtur og langt fra Internettet, kan du 
ringe til OMl, få vejrmelding på telefonen (1853) eller evt. se den på tekst-tv. Det er også en 
god ide at checke oplysningerne. Den vejrudsigt, du hørte i morgennyhederne, kan godt være 
ændret om eftenniddagen. Se også de mange link på www.dsr-online.dkJinformation under 
Vejr, vind og bølger. 

For så vidt angår Hugins forlis, fremgår det af DSR's vejledning for klubbens roere "Hvad 
enhver roer bør vide", afsnit 17, Specielt om Københavns Havn, at den korrekte rute er 
Langeliniesiden både ind og ud af havnen. Hugin befandt sig, som det fremgår af beretningen, 
overfor på Holmensiden, da kollisionen skete. Det er et af de forhold, som bestyrelsesudvalget 
skal have nærmere belyst ved mødet med på Hugin. 

AjPaul Brnniche-Olsen 
formand 

Efter en påsejling ser en inrigger således ud (Foto: Lars Bundesen) 
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Vejr og vind afDMI 
Torsdag den IO. juni havde bestyrelsen (som nævnt på fonige side) med lynets hast arrangeret 
et foredrag om "vejret i relation til roning" af en medarbejder fra OMl. 

Det viste,sig.hurtigt under foredraget, at der er rigtig mange faktorer, som spiller ind, når vi 
taler om vejr og vind. Ikke mindst at skyerne og deres fonn er vigtige pejlemærker, hvis man 
er i tvivl om vejrets udvikling. Derfor var det også med ekstra stor opmærksomhed, at Signe 
Husted da der blev fortalt om Cumulus og Sirius 

Der er vist ingen 'tvivl om, at det meget lærerige toredrag efterlod mange af de frerrunødte 
væsentligt klogere, især når de i fremtiden skal på vandet. Og her er i grove træk essensen: 

t. Check altid vejrudsigten inden du går ud, eks. på www.dmi.dk 
2. Hold øje med tordenskyer, især de armbolt-formede! 
3. Er du overhovedet i tvivl, så søg land! 

AlMarianne Bentzen (redaktør) 
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§l. Generelt. 
DSR er medlem af Dansk Forening for Ro
sport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak 
ForbWld. 
Al færden i forbindelse med roning skal 
foregå på en for klubben, rosporten og 
kajaksporten værdig måde. 

§2. Klubhuset. 
Klubhuset står under medlemmernes 
beskyttelse, og det forventes, at alle 
bidrager til at opretholde et godt miljø. 
Uden for almindelig brugstid skal klubben 
være aflåst og lyset slukket. 
Nøgle til klubhuset udleveres af husfor
valteren mod depositum. 
Tobaksrygning og brug af åben ild er for
budt i klubbens Wlderetage. 

§3. Svømmefærdighed/redningsveste 
AI benyttelse af klubbens materiel forud
sætter, at roeren har underskrevet en er
klæring om, at hanlhWl kan svømme 400 
meter. For roere under 18 år kræves ti I lige 
værges underskrift. 
Stynnanden skal respektere ethvert ønske 
fra roerne om at medbringe redningsveste. 
Fremsættes et sådant ønske, skal rednings
veste medbringes til hele mandskabet. Det 
er stynnandens pligt at sikre sig, at turens 
deltagere er bekendt med anvendelsen af de 
medbragte redningsveste. 

§4. Rettigheder. 
Der opereres med følgende rettigheder: 
Roret, der giver ret til at ro inrigger- og 
gig-materiel forudsat, der er en stynnand i 
båden, tildeles af instruktionsrochefen efter 
instruktion og aflagt prøve. 
Styrmandsret, der giver ret til at være an
svarshavende stynnand på inrigger og 
gigmateriel (ekskl. Ormen) inden for det 
daglige roområde samt i danske 
ferskvandsområder, tildeles af instruktions
rochefen efter instruktion og aflagt prøve i 
manøvrering af 4-åres inrigger. 
Svava ret, der giver ret til at ro gigsculler i 
de tilladte perioder, tildeles af 
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instruktionsrochefen efter instruktion og 
aflagt prøve. 
Scullerret, der giver ret til at ro 
singlesculler i de tilladte perioder, tildeles 
af instruktionsrochefen efter instruktion og 
aflagt prøve. Scullerprøven skal omfatte 
entringsøvelse. 
Kajakret, der giver ret til at ro kajak inden 
for det daglige roområde, tildeles af 
kajakrochefen efter instruktion og aflagt 
prøve. Prøven skal omfatte entringsøvelse 
samt 600 meters svømning i åbent hav. 
Styrmandsret til gigotter, der giver ret til 
at være ansvarshavende styrmand på 
Ormen, tildeles af bestyrelsen. 
Langtursstyrmandsret, der giver ret til at 
være ansvarshavende stynnand uden for det 
daglige roområde, tildeles efter ansøgning 
af bestyrelsen. For erhvervelse af 
langtursstyrmandsret kræves at medlemmet 
har: 
- gennemført og fået godkendt 
kæntringsøvelse 
- gennemført og fået godkendt 
I angtursstyrmanskursus 
- deltaget på ferielangture (varighed 
minimum 5 overnatninger) 
- deltaget på weekendture i forskelligt 
farvand 
- planlagt minimum en langtur som 
langtursstyrmandsføl. Kravet til denne 
langtur er: Minimum 3 overnatninger og 9 
deltagere, udenfor dagligt rofarvand, åben 
og annonceret klubtur. Medlemmet skal 
have deltaget j pakning af bådtrailer. 

Erllver ansøger bliver individuelt vurderet, 
da det udover ovenstående samtidig drejer 
sig om at opføre sig ansvarsbevidst samt 
udvise ansvar og forståelse for korrekt 
behandling af klubbens og lånt materiel 
samt lånte klubhuse. 
Kajaklangtursret, der giver ret til at ro 
kajak uden for det daglige roområde, 
tildeles efter ansøgning af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for en 
periode fratage et medlem de af 
ovenstående rettigheder, som medlemmet 
måtte have erhvervet. Det kan ske, hvor der 
vurderes at være en sikkerhedsrisiko 



forbundet med, at medlemmet opretholder 
sine rettigheder eller hvis vedkommende 
under benyttelse af den pågældende 

rettighed har optrådt groft uforsvarligt 
Fratagelsen af en rettighed sker med 
henblik på vurdering af behov for 
erhvervelse af de nødvendige færdigheder 
til at generhverve rettigheden. 
Bestyrelsen træffer beslutning efter 
indstilling fra instruktionsrochefen og, 
afhængig af forholdet, motionsrochefen 
og/eller langtursrochefen. Er der tale om 
fratagelse af kajakrettigheder, indstiller 
kajakrochefen til bestyrelsen. 
Hvilke rettigheder, der kræves for at 
anvende de enkelte både fremgår af opslag 
i bådehallen. 

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

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

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

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

§9. Ikrafttræden. 
Nærværende reglement erstatter alle 
tidligere udsendte reglementer for Danske 
Studenters Roklub. 

Der gælder et supplerende kajakreglement. 

DSR's bestyrelse 
den 1. juni 2004 



Endnu skævere Tv-dækning af sport 

I aprilnummeret af Danmarks Idrætsforbunds blad "Idræt" 
fremlægges resultatet af endnu en undersøgelse af de to public 
servIce-stationer DR og TV 2' s dækning af sporten, denne 
gang for året 2003 . Resultatet viser, at dækningen er blevet 
endnu mere skæv end i 2002 og årene forud. 

Mens to tredjedel af sendetiden til sportsnyheder på DRl og 
TY2 i 2002 blev brugt på nyhedsklip fra fodbold, håndbold og 
cykling, var denne andel i 2003 steget til tre fjerdedele . Hele 
89 % af DR] 's sendetid til sportstransmissioner blev brugt på 
håndbold og fodbold . På TY2 var denne andel " kun" 63 %, 
fordi denne kanal også har valgt at sende ishockey, badminton 
og tennis. 

Efter D1F's opfattelse virker det stærkt som om, at de to tv-kanaler har gjort nyhedsdækningen 
til en slags transmissionsdækning, således at man både bevidst og ubevidst laver nyheder fra 
de idrætsgrene, man har transmjssionsrettigheder til. 

Efter offentliggørelsen af sidste undersøgelse gav Kulturminister Brian Mikkelsen de to public 
service-kanaler et vink med en vognstang om, at de burde leve op til deres public service
forpligtelser og dække sporten mere bredt. Efter den nye undersøgelse burde han nok fmde en 
tungere vognstang at vinke med. 

Af Lars Bundesen 

Kom helt i mål ... 

I Handelsbanken yder vi kun individuel 

rådgivning med resp,ekt for den 

enkeltes behov . også løbende I Vi tror 

p~, det giver langsigtede relationer. 

Som medlem af Danske Studenters 

ROkluq ar"Ji et faf'lfastisk ti/bøG/Til dig: 

• Gratis 1felefonServiee og Wel:Dbank 

• Gr tis Visakøm det første år 

• P~rsonlig rådgiver 

Rentesatser pr. 9. februar 2004. Vi gør 

.00000på, ·at udlån og betalings-

Kontakt os og hør mere_om in 

muligheder i Han elsbanken. 

Se også klubhusets QPsla9JJ...a.yJ~. 

Handelsbankett ,. . --~ 
. . - ~ 

0 sterfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København ø / tlf. 3525 3800 1 fax 352'5 3801 .... 
. osterbro@handelsbanken dk / I/vww.handelsbanken.dklosterbro 
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Nyheder om roprotokollen 

Som de fleste nok har opdaget, har roprotokollen fået en ansigtsløftning i år. Ud over, at den 
ser lidt pænere ud, er der kommet en række nye funktioner til, som allerede bruges flittigt, 
men som vi gerne vil opfordre endnu flere til at benytte. I det følgende beskrives de vigtigste 
nye funktioner i roprotokollen. Endvidere gives der svar på nogle af de mest almindelige 
spørgsmål omkring brugen af roprotokollen. 

Nyt: Hurtig adgang til oplysninger om båden 

Nyt: Rovagtens oversigt over 
tilgængelige både 
Er man rovagt, eller står man for at 
arrangere en tur med mange 
deltagere, kan det være rart at have 
en oversigt over, hvilke både der er 
tilgængelige. 

Fra menuen Rovagt kan man 
udskrive en oversigt over alle både, 
der hverken er på vandet eller er 
svært skadede. Printeren er tilsluttet 
pc'en til højre i bådhallen, så brug 
venligst den, hvis du er rovagt. 

Når man står i oversigten over både, er det muligt at se skader og oplysninger om eventuelle 
igangværende ture direkte i dette billede. Click på statusmeddelelsen (Hvis der står "På 
vandet" elicker man på denne tekst), hvorefter der kommer en beskrivelse af den 
igangværende tur eller en liste over bådens skader frem til højre i skærmbilledet. 

Nyt: Indrapportering af rettelser til ture, rettigheder eller fejl 
Det er nu muligt at indrapportere rettelser direkte i roprotokollen fra menupunktet Rettelser. 

'" ~~-,,;~ 
jtj (~lIf 

L!i:':':~ 
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Har du eksempelvis indtastet en 
forkert destination eller et forkert 
kilometerantaJ, kan du 
indrapportere rettelsen her. Hvis 
du står registreret med forkerte 
rettigheder (hvis din stynnandsret 
eksempelvis ikke er blevet 
registreret), kan du endvidere 
indrapportere det her. 

Bemærk: Rettelserne slår først 
igennem i roprotokollen og 
rettighedsdatabasen, når 
roprotokoladministratoren / 
instruktionsrochefen har 
godkendt dem 



Endelig vil vi i IT -udvalget sætte meget stor pris på, at fejl og forslag til roprotokollen 
indberettes gennem formularen i roprotokollen. Det øger chancen for at rette fejlen med en 
faktor 50 eller deromkring. 

Nyt: Advarselsmeddelelser 
Det har fra forskellige sider været et ønske om at kunne vise forskellige advarselsmeddelelser 
ved ind- og udskrivning af bådene. Advarslerne forhindrer ikke den igangværende aktivitet, 
men skal blot gøre brugeren opmærksom på, at vedkommende er i gang med en handling, der 
ikke er tilladt. 

Nyt: Roerens rettigheder på personoversigten 
Fra rostatistikken er det muligt at c!icke sig frem til en oversigt over den enkelte roers 
roaktivitet i indeværende sæson. Til denne oversigt er der tilføjet en liste over den enkelte 
roers rettigheder. 

Bemærk at der går et stykke tid, før rettighederne bliver registreret. 

Nyt: Forbedret statistikfunktion 
Kanins tatis tik: 
Kaninstatistikken er ikke en rigtig kaninstatistik, da der ikke findes en oversigt over kaniner i 
roprotokollen. Kriteriet for at stå på listen er, at man er indmeldt i indeværende år, og at man 
har deltaget på mindst en instruktionstur i år. Derfor kan der undertiden dukke erfarne roere op 
på oversigten. Det beklager vi. 

Kajakstatistik og robådsstatistik: 
Det er nu muligt at se aktiviteten for kajakroere - det vil sige en oversigt renset for 
robådskilometer (og vice versa). Ligeledes kan man nu se særlige statistikker for hhv. robåde 
og kajakker. 

FAQ: Hvordan skriver jeg personlige kilometer ind? 
Dette gøres ved at vælge bådtypen "Sculler Ix" og dernæst den meget sælsomme bådtype "1-
åres lånt båd", hvor man så ud- og indskriver turen. Er man flere, der har været på tur 
sammen, kan man indskrive turen i en "2-åres lånt båd" eller "4-åres lånt båd". 

Kilometerantallet må ikke indskrives som en tur i en rigtig båd, da det vil give et forkert 
bilJede af, hvor meget den pågældende båd har været benyttet i løbet af sæsonen. 

FAQ: Hvordan indskriver gæsteroere uden medlemsnummer en tur? 
Det har indtil for nylig ikke været muligt at udskrive ture, hvis ingen af deltagerne havde et 
medlemsnummer. Det er muligt nu, men den ansvarlige styrmand skal skrive sit navn i 
kommentarfeltet til turen. 

FAQ: Hvordan får jeg overført mine kaninkilometer fra kaninmappen? 
Man skal man selv indskrive en tur i en l-åres lånt båd. Se ovenfor. 

F AQ: Kan man reservere både? 
Det er kun rocheferne, der kan reservere både. Man må ikke uden forudgående tilladelse fra 
bestyrelsen reservere både, ved eksempelvis at udskrive dem længe før turens start. 
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Roprotokollen understøtter reservation af både, men af hensyn til mulighederne for misbrug, 
kan dette kun gøres direkte fra serveren. 

F AQ: Hvilken skadeskategori skal jeg vælge? 
Styrmanden har ifølge klubbens reglement pligt til at indrapportere skader, som ikke kan 
repareres straks. 

! : Lel skadet. Anvendes, når det vurderes, at båden forts1t kan benyttes i normalt omfang. 
Skademeldingens formål er at sikre, at skaden er registreret med henblik på bådvedligehold. 

2: Middel skadet: En skade, som begrænser mulighederne for at benytte båden på normal vis. 
Det omfatter skader, som kræver særlig opmærksomhed eller stiller særlige krav til 
besætningen, hvis båden benyttes. 

3: Svært skadet. En skade, som forhindrer, at båden bruges. Det er ikke tilladt at anvende 
skadede både. 

FAQ: Hvad skal oplyses ved ind-/udskrivning? 
Som hovedregel skal samtlige felter i oversigten udfyldes. En række felter er dog særlig 
vigtige: 

Destination og forventet ind-tid: 
Den angivne destination skal svare til den faktiske destination. Man må ikke udskrive en tur til 
Hellerup, for derefter at ro til Dragør. Når du udskriver turen, skal du endvidere overveje, om 
turens varighed vil afvige fra det normale, og eventuelt rette den forventede ind-tid. Hvis en 
båd ikke vender tilbage til forventet tid, eller hvis det bliver dårligt vejr, kan det være af 
afgørende betydning, at folk på land ved, hvor de skal lede efter båden. 

Hvis destinationen ikke står på listen over valgmuligheder, skal den angives i 
bemærknings feltet. 

Turtype: 
Turtypen skal angives korrekt. Det er vigtigt, at klubben ved sæsonafslutningen kan få et 
overblik over aktivitetsniveauet på de forskellige initiativer, så derfor: Angiv turtypen korrekt. 

Deltagere og styrmand: 
Det skal som minimum angives, hvem der er styrmand på turen. ] tilfælde af, at en eller flere 
roere ikke har et medlemsnummer, skal deres navne angives i bemærkningsfeltet. 

På vegne af IT -udvalget 
Christian Larsen 
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DSR KØKKEN TRUES AF LUKNING. 

Af Heidi Hermansen 
Køkkenet i de Danske 
Studenters Roklub trues nu 
af lukning. Grunden til dette 
er, at med-lemmerne i 
klubben ikke rydder op efter 
sig, når de har brugt 
køkkenet. 

Fødevaredirektoratet har i 
denne alvorlige sag udtalt, 
at hvis dette problem ikke 
bliver løst meget hurtigt, vil 
køkkenet ikke overleve 
sommeren over. Endvidere 
udtaler De: "Det er lidt 
uforståeligt, at det er gået så 
galt for klubbens køkken, da 
vi sidste gang var på besøg 
fik køkkenet efter grundigt 
gennemgang en © som 
betyder Ingen 
anmærkninger. Men hvis 
det vi har set de sidste par 
mandage, når Heidi 
Hermansen, som er ansat i 
køkkenet, er mødt op til, så 
kommer 

den næste smiley til at se 

således ud ® som betyder 
Bøde, politianmeldelse 
eller godkendelse frataget. 

Køkkenudvalget i klubben 
er meget skuffet over 
medlemmerne, og på Deres 
årsmøde i sidste uge kom de 
frem med en handlingsplan, 
som vil blive taget i brug, 
hvis denne artikel ikke har 
nogen positiv virkning. 

Endvidere udtaler Heidi: 
"V j skal alle sammen være i 
klubben, og køkkenet skal 
være til rådighed for alle, 
men MAN er nød til at 
rydde op efter sig, hvis dette 
skal fungere" 

Så tag Jer nu sammen, så vi 
ikke behøver at bruge mere 
tid og energi på dette 
emne!! 
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Flensborg - en anderledes tur! 
Med en ny variant af Flensborg turen havde vi hjemmefra planlagt at ro til Gammelgab på 
l. dagen, hvor Flensborg Roklub har et sommerhus. Men ak, hvor var Njord, der i denne stund 
skculle have hjulpet os med at tæmme de havfriske vinde til milde sommerbriser? Ikke her i 
hvert fa ld måtte vi konstatere, da vi søgte ly og læ i Marinas Minde. Efter 3 timers ufrivillig 
pause listede vi slukørede tilbage til Gråsten, hvor Vl havde en hyggelig aften med kylling-i
karry og Vin-du-Pape. 

Turen blev afsluttet i Flensborg til den årlige Rom-regatta, hvor nogle tog revanche i Groggen 
andre med Is-bare-sådan. 

, 

Sol og Vind blev Ikke delt heil lIge på denne lur - her er VI jallede. men slukørede. 
blæsl mde I Marinas Minde (Fa/o: Carsten Quaade) 

Mad~ Gydesen holder skansen. trods udstrakte dannebrogsflag. Pæne cumulus-skyer (11'01' jeg 
nok!) i baggrunden (FoIo: Carsten Quaade) 
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Lav reglerne for erhvervelsen af 
Langturstyrmandsret om! 

I juni nwnrneret af DSR bladet fik vi så langtursudvalgets svar på mit indlæg i april nwnrneret 
med titlen "Hvor er det innovative vækstlag at L-stynnænd blevet af'? 

Den gode nyhed er, at nu har vi på print fået de krav og procedurer, som 
Langtursudvalget og Bestyrelsen bruger til at vurdere ansøgere og giver L-ret efter. 

Den dårlige nyhed er: Reglerne er forældet og bør ændres, men det har 
Langtursudvalget tilsyneladende ikke indset. 

Siden 1993 er der i gennemsnit klUl givet 3.4 L-ret om året ved en medlemsskare på omkring 
1000 medlemmer. Korrigeret for antallet af medlemmer samt udmeldelser blev der i perioden 
1985-1993 givet 3-4 gange flere L-styrmands rettigheder pr. 1000 medlemmer pr. år. 
Den lille tilgang af nye langtursstynnænd over de sidste IO år har medført en skæv 
aldersfordeling med få L-styrmænd (ca. 20-25) i den aktive alder på 30-40 år og mange (ca. 
80-85) i en alder, hvor man er blevet blUldet af børn, karriere, hus m.m. og i øvrigt har 
etableret et netværk i DSR., som man plejer og cirkler flUldt i. 

Det er en snigende udvikling, som har alvorlige konsekvenser for langtursroningen i DSR, 
hvis der ikke gribes ind nu. 
Langtursudvalgets beklagelser over, at der ikke er nogen som vil lave ture, skal klart ses i 
denne sammenhæng. Man ligger nu, som man har redt sengen over de sidste 10 år. 

Der skal uddannes nye L-styrmænd og det i en hastighed af ca. 10 pr. år over mindst 5 
år. Ellers dør langtursroningen i DSR stille og roligt! 

Uddannelsen tillangtursstyrmand er det længste uddannelsesforløb, vi har for en roret! 
Hvis man lægger sig i selen tager, det med de nuværende regler ca. 3-5 år at få en L
styrmandsret. 
Første sæson skal man have roret, næste sæson bliver man styrmand og kommer måske på en 
til to langture. Teoretisk L-styrmandskursus (internatkursus) og entringsøvelse skal tages, 
trailer skal pakkes. Tredje sæson skal man deltage i flere langture af en vis varighed, og 
endelig skal man i 3 - 5 sæson lave en klubtur af mindst 3 dages varighed. 
Det er et forløb, som skal konkurrere med en række aktiviteter, der er kommet til i de sidste IO 
år, så som motion +, kajak roning, ergometer roning om vinteren, Otter Grand prix, m.m. 
Jeg er bange for, at uddannelsen til L-styrmand taber rigtigt mange langturstyrmands 
kandidater på gulvet til andre aktiviteter, fordi uddannelsen er lang og unødig besværlig. 
Antager vi, at et nyt medlem i snit er 30 år, så vil det netop være de innovative aktive i 
aldersgruppen 30-35 år, som forsvinder til andre aktiviteter. 

Det skal gøres nemmere at blive L-styrmand! (uden at uddannelsen bliver dårligere) 
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Derfor er der god grund til at se på de nuværende krav og proceduren for at få L-ret. 
Krav (som undertegnede fortolker krav i juni nr. af bladet) 

Ansøgeren skal vurderes individuelt, for ansvarlighed, behandling af materiel m. m . 
2 Gennemført teoretisk DFjR langturstyrmandskursus 
3 Gennemført entringsøvelse 
4 Deltaget i ferielangtur på mindst 5 overnatninger, (gerne flere ture/overnatninger) 
5 Dellaget i weekendture i forskelligl farvand 
6 Planlagt en åben opslået langtur som/øl med min. 3 overnatninger og min 9 personer 
7 J alt 14 dage på langtur 

Procedure: (som undertegnede fortolker teksten i juni nr. af bladet) 

Ansøgningen sendes til Langturschefen, og Langtursudvalget indstiller til bestyrelsen som 
besluller på foreliggende grundlag. 

Kravene 1 til 5 svarer stort set til de krav, jeg blev Langtursstyrmand efter i 1987. De er 
rimelige og nødvendige. 

Krav nr. 7 om, at man samlet skal have ca. 14 dages langturserfaring, vil jeg gerne have blødt 
op til helst fjernet, idet det kan indgå i den individuelle vurdering, som skal foretages. Nogle 
ansøgere er gode, andre har måske erfaring som sejlere m.m. , nogle få andre har måske behov 
for mere langturserfaring end 14 dage. 

Krav nr. 6 om planlægning af en åben 3 dages klubtur for 3 både er, efter min menig, 
for omfattende og egentlig unødvendig. 

Nye langtursstyrmænd skal ikke uddannes til også at være små rejsekonger. 

Fjern krav nr. 6 eller reducer turens længde til en weekend med 2 både, og lad det være 
frit, om turen skal være åben eller en såkaldt privat tur. Det giver mulighed for afvikling 
af mange flere langture og vil dermed lette adgangen til at få en L-ret. 

Den største anke er, at turen skal være over 3 dage dvs. en forlænget weekend af hvilken, vi 
har 3 af i foråret og forsommeren. For nuværende betyder det, at en L-styrmands kandidat 
ikke kan lave en tur før til næste år. Hvem kan lige finde 8 personer, hvoraf 3 med L-ret, der 
samtidigt bruger en fridag i forbindelse med en weekend? 
Jeg kan ikke se, at planlægningsarbejdet og læreprocessen for en tur på to dage er så meget 
ringere end en tur på 3 dage. Kan nogen forklare mig det? 
Hertil kommer, at 2 både er, hvad man kan låne af DFfR's udstationerede både i Fåborg og 
Svendborg eller også kan man normalt låne en udstationeret båd og en båd fra den klub, som 
man starter fra. Organisering af 3 både kan være en flaskehals. 

Krav DI. 6 smager alt for meget af, at Langtursudvalget presser langturskandidaterne til at lave 
de klubture, som udvalget ikke selv evner at lave. Det kan potentielle kandidater godt 
gennemskue, og så kan udvalget i øvrigt komme med nok så mange gode begrundelser og 
søforklaringer! 
Jeg tror, at der er potentielle kandidater, som vælger L-retten fra af denne grund og engagerer 
sig i andre aktiviteter. 
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Procedure 
Proceduren, som anvendes ved ansøgning af en L-ret, bør laves om. Ifølge DFfR's langturs 
reglement, DSR's love samt DSR's reglement er det bestyrelsen, som tildeler 
langtursstyrmandsret. 
Det er praksis, at man sender en ansøgning til den bevilgende myndighed, derfor bør 
ansøgninger om L-ret sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan så bede forskellige relevante 
udvalg og herunder specielt langtursudvalget om deres vurdering af ansøgeren og dennes 
kvalifIkationer. 
I dag er det langtursudvalget, som modtager ansøgninger, bedømmer kandidaterne og i praksis 
tildeler langtursstyrmandsret. Bestyrelsen synes at have reduceret sig selv til et 
ekspeditionskontor. 
Grunden til, at ansøgningerne aktivt bør behandles af og i bestyrelsen er, at der i bestyrelsen 
sidder repræsentanter for alle klubbens aktiviteter. Bestyrelsen er dermed i stand til at vurdere 
ansøgerens kvalifikationer (ansvarlighed, organisationstalent m.m. eller det modsatte) i 
forbindelse med en ansøgers aktiviteter, som ikke har noget med langture at gøre. 
Langtursudvalget skriver jo, at DSR har strengere krav til erhvervelsen af 
langtursstyrmandsret, end andre klubber, fordi udvalget ikke kender hver ansøger. 
Vi har ikke brug for strengere krav, fordi beslutningerne de facto tages i et led i 
organisationen, der ikke har (eller forventes at skulle have) overblikket over ansøgernes 
aktiviteter i klubben. 

Spørgsmål til bestyrelsen: 

Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre for øge rekrutteringen af nye langtursstyrmænd? 

Vil bestyrelsen slette eller ændre på kravet om, at en ansøger skal have arrangeret en åben 
langtur af 3 dage med 9 personer (krav nr. 6)? 

Hvilken procedure vil bestyrelsen anvende ved behandjing af ansøgninger om 
langtursstyrmandsret? 

Med venlig hilsen 
Erik K. Rasmussen, L-styrmand 
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Vigtig meddelelse i forbindelse med ind- og 
udsejling af Københavns Havn 
DFtR har i dag modtaget brev fra Københavns Havn, med følgende indhold: 
"Københavns Havn meddeler, at grundet den seneste tids debat om sejladssikkerhed 
samt den øgede mængde container- og krydstogtsskibe til Københavns Havn har 
bevirket at man fra havnens side vurderer, at det ikke længere er forsvarligt at robåde 
og kaj akker benytter den tidligere givet dispensation til ind- og udsejling af Kronløbet 

I fremtiden henvises robåde og kajakker ligesom al øvrig lystbådstrafik til 
Lynetteløbet. 

For god ordens skyld skal nævnes at havnens patruljebåd der i samarbejde med Københavns 
Politi fører tilsyn med vandarealerne, vi l opretholde derule regel og man vil 
kunne forvente en irettesætteiselbøde, hvis ikke reglen overholdes. 

Christian Riis Jensen 
Havnefoged 

Efterskrift: 

DFtR vil tage kontakt ti l havnevæsenet og andre relevante parter for at søge at få 
forbudet omstødt, da det er vores opfattelse, at sejladssikkerheden ikke bliver forbedret, 
men tværtimod forringet ved ovenstående. 
Der skal dog ikke herske tvivl om, at ovenstående forbud er gældende, indtil klubberne 
hører nærmere . 

Med venlig hilsen 
Slig Fiseher Bjerregaard 
Dansk Forening/or Rosport 
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Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-eklund.dk·Telf. 7020 6776 

E-mail: hel@alfa-eklund.dk • Fax. 70204413 



Leverandørmarked - en solid succes! 
Som mange af jer oplevede, udstillede en række af vores Favoritleverandører deres produkter 
i festsalen tirsdag den 25. maj til FavorunUJTked. l Annonceudvalget var vi spændte på, 
hvordan det skulle gå. Tænk nu, hvis vejret var dårligt, og ingen roere fandt vej ned til 
klubben den dag? Denne væmmelige spådom gik næsten i opfyldelse. Vejret var ikke det 
bedste, og ikke mange inriggere var skrevet på vandet, så vi flygtede det værste. Og tænk, så 
gik alt alligevel. Der var racerkanin-introduktion netop den dag, og et pænt kontingent af 
etablerede roere havde trods alt også fundet vej ned til klubben. 
Det bedste ved det hele var så, at Favoritleverandørernes tilbud var yderst fristende. Lige fra 
franske specialiteter og vin smagning over fritidsudstyr, kajakker, cykler og bankforretning. Så 
interessen fra medlemmernes side var i top. Fra udvalgets side skal derfor lyde en tak til alle 
de medlemmer, der støttede arrangementet. Vi ånder lettet op og glæder os til at gentage 
succesen på et senere tidspunkt. Måske i november, hvor vi kan bruge lidt inspiration til 
julegaveideer? 
Vi håber, at markedet har øget kendskabet til vore annoncører og har fristet en ny skare til at 
besøge vore annoncører i deres butikker. 
Inden vi fra Annonceudvalget ønsker jer alle en glædelig jul, vil vi ønske jer en rigtig god 
sommerferie og masser af gode timer på vandet! 

Venlig hilsen 
Annonceudvalgel 

Der blev fremvist gode tIlbud på favoritleverandørmarkedet - III glæde for de mange 
medlemmer, der trodsede del dårlige vejr (Folo: Lars Bundesen) 
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OSR FAVORITLEVERANOØRER 

Alfa Eklund Rengøring og Gastronomix Aps 
Vinduespolering Islands Brygge 50 
Tlf. 7020 6776 2300 København-S 
www.alfa-eklund.dk info@gastronomix.dk 

Telefon 7025 2490 
Barholt Cykler 
Arhusgade 21, Kbh. ø. Geobyg, Mur, Tømr., WS 
Tlf. 3538 4084 Willemoesgade 43, Kbh ø . 

Tlf. 4018 6616 

Carlsberg Handelsbanken Østerbro 
Vesterfælledvej 100, Kbh V. øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
Tlf. 3327 3327 Tlf. 3525 3806 
www.carlsberg.dk www.handelsbanken.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S Holte Vinlager 
Langebrogade 4 Østerbrogade 106 
1014 København K 2100 København ø 
www.distillers.dk TIf. 3543 0415 

Energi E2 Kajak og fritid 
Lautrupsgade l, Kbh ø TranegSrdsvej 29 
www.e2.dk 2900 Hellerup 

Tlf. 3940 1076 

Friangs Optik Ole Mathiesen Ure 
Østerbrogade 111, Kbh ø . østergade 8, Kbh K. 
Tlf. 3929 1126 Tlf. 3314 1208 

www.olemathiesen.dk 
Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. Øbro Træ 
Tlf. 3314 5150 Randersgade 23-27, Kbh. ø . 
www.friluftsland.dk Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
PoulDanstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 

... 



Stockholm City Cup og København ditto 
I de senere år har et par nye discipliner vundet indpas i O-sporten. Parkorientering og sprint er 
karakteriseret ved korte distancer og mange poster, ofte i by- og parkområder. 
Orienteringsmæssigt er de ikke så svære, men den korte distance mellem posterne gør selv 
små fejltagelser til katastrofer på sluttiden. Der skal tænkes meget hurtigt, hvis omveje og 
forkerte vej valg skal undgås. Den lettere orientering sti Iler også større krav til konditionen, da 
gå-tænke-pauserne fra de lange distancer er væk. 

Det er tydeligt, at o-løb er en stor sport i Sverige. Til den første af fem afdelinger i Stockhohn 
City Cup var der mere end 650 løbere til start. Så vidt jeg ved, var jeg eneste danske deltager. 
Løbet lå i skoven lige bag ved Stockholms stadion. Selvom skoven ligger nærmest midt i 
Stockholm, og den er gennemskåret af stier, er terrænet lige så vildt som en skov i 
Nordsjælland. Derfor lignede det mere rigtigt o-løb end parkorientering på trods af den korte 
distance og de mange poster. Desværre var jeg skadet på dagen, så mit udbytte begrænsede sig 
til oplevelsen og en meget dårlig sluttid. 

Med inspiration fra bl.a. Stockholm har København også fået sin City Cup. Den løber dog kun 
over to afdelinger, som i år lå ved Bellahøj og i Valbyparken. Som et eksperiment var de 
bedste løbere udstyret med et GPS-tracking-system, der gjorde det muligt for publikum at 
følge dem på en storskærm på stævnepladsen. Det fungerede nogenlunde i første afdeling og 
meget bedre i anden afdeling. Spændende at se, hvornår det bliver almindeligt i andre løb. 

Hvad vi mangler i klipper og bratte skrænter, har vi i huse, mure og hegn. Den største 
udfordring ved Bellahøj var at vælge den rigtige vej rundt mellem højhusene. Den første GPS
løber lagde ud med at bomme den første post mellem højhusene ganske gevaldigt. På trods af 
dette var han alligevel væsentligt hurtigere end samtlige af DSR' s deltagere. 

Tilløbet i Valbyparken var bl.a. det finske landshold og den britiske verdensmester i sprint
orientering til start, så heller ikke her kunne DSR-Iøberne rigtig gøre sig gældende. Den 
indbyrdes konkurrence var dog tættere end på Bellahøj, da orientering var væsentligt lettere. 
Det ændrede dog ikke på vores indbyrdes rækkefølge. 

CCC 1. afd. 3,33 km 26 p. 2. afd. 3,33 km 21 p. 
Plac. Tid Plac. Tid 

Helge Tillingsøe 29 22.54 40 20:09 
Hans luul Andersen 31 23: 18 51 21:01 
Christian Clausen 48 26:12 63 23:01 
Kim Clausen 62 29:59 69 23:30 

Af Hans Juul Andersen 
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O-løb på Sjælland juli/august 2004 

Dato Sted Arrangør Bemærkninger 
10/7-17/7 Sjælland EM-klubberne EM og Dansk-S-dages 
5/8-7/8 Læsø Viborg OKlDHK Læsø 3-dages 
21/8 Slagelse Vest oe Slagelse -
22/8 Farum Lillevang FKBU -
28/8 Stenholt Vang FIF Hillerød -
29/8 Tokkekøb Hegn OKSG Stafet 

18/9 Tølløse Skov OK Roskilde Divisionsmatch 

Som det kan ses, holder O-sporten sommerferie. De åbne trænings løb begynder igen den 
27/7. Derefter er der løb hver tirsdag aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn indtil midt i 
oktober, se http://www.orientering.dklfarum-ok/dklkarusseVostliste.htm 

Tilmelding: 
Gåsehusløb Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 

3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

Øvrige løb: Senest 10 dage før til Johan Fl)'dendahl, 2278 9917 

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

Stronhult 2004 

Vi har flyttet turen en uge i år, så vi tager til Sverige fra 5.-7. november. 

Med venlig hilsen 
Arrangørerne 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr. : Danske Bank: 4330-433 O 162813 

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

IVæOLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 II 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Paul BriiDiche-Olsen Johan Frydendahl Dorthe Bartels 
Høyrups Alle 27 Engbakken 27 Rolfsvej 33, 4.tv. 
2900 Hellerup 2830 Virum 2000 Frederiksberg 
tf 39404842 tf 45 85 8605 tf 3927 48 82 
e-mail: formand@dsr-<mline.dk e-mail: kasserer@dsr-<>nJine.dk e-mail: sekretaer@dsr-

onJine.dk 

Kaproningschef: Instruktionsrochef: Motionsroehef: 
Rune Gartner Christen Krogh Karen Lauberg 
Skindergade 32, lej. 17 Bentzonsvej 39, 4. th. Ganuncltoftsgade 6, SI. th. 
1159 København K 2000 Frederiksberg 1355 København K 
tf 26 74 7048 tf 38 IO 9562 tf 20 1532 II 
e-mai!: kaproning@dsr-<>nline.dk e-mai!: instruktion@dsr-<>nJine.dk e-mai!: mOlion@dsr-

onJine.dk 

Langtursrochef: Kajakrochef: Motion+: 
Jakob Alnor Søren Møller Christensen Berit Haahr Hansen 
Rosenvængets Sidealle 3, 3. tv. Blegdamsvej 74 B, 5. tv. Valkyriegade 9, I. th. 
2100 København ø 2100 København ø 2200 København N 
tf 26 20 46 49 tf 35 344463 tf 35 839839 
e-mai!: langtur@dsr-<>nJine.dk e-mai!: kajak@dsr-<>nline.dk e-mai!: mplus@dsr-

onJine.dk 

HusforvaJter: Køkken- og udlejningschef: Materielforvalter: 
Mogens Hau! Dorthe Bartels Flemming Borg Jensen 
Strandvænget 55 e-mail : koekken@4l;r-<>nJine.dk Brostykkevej 145 
2100 København ø 2650 Hvidovre 
tf 39298499 tf 36 771009 
e-mail : husforvalter@dsr-<>nJine.dk e-mail : materiel@ 

dsr-<>nJine.dk 
IT-cher: Kontingentkasserer: 
Michael H. Qvist 

Kun skriftlige henvendelser: 
Vognmandsmarken 12, l.ili 
2100 København ø DSR, Strandvænget 55, 

39299908 
2100 København ø 

e-mai!: itadmin@dsr-<>nJine.dk 
e-mail: kontingent@dsr-<>nline.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR: 
Ronald Clausen Michael Remod Johan Frydendahl Hans Juul Andersen 
Engelsborgvej 44 Skarøgade 5, 2.th . Engbakken 27 Fortunvej 46 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Virum 2920 CharlottenJund 
tf 45 885886 tf 39206838 tf 45 85 8605 tf 39 68 03 19 

e-mai!: hju@ssi .dk 
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Arels lur Iii S/ruckmansparken den 20. maj markerede lOO-åre/for denne begivenhed 
(F%: Karl-Heinz Raa/z) 
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Leder 
Vi håber ikke, at I har savnet bladet alt for meget her hen over sommeren - og ja, jeg kaldte 
det sommer, selvom jeg belært af sidste leder ved, al især vejret kan ændre sig radikalt fra 
lederens tilblivelse til den kommer på tryk! Uanset om du har oplevet sommeren i silende regn 
eller badet i sol, så vil vi mægtig gerne have DIN historie om den fantastiske (ro)ferie; 
leltturen med alle myggene eller det store udland, hvor solen altid skinner. 

Som et helt nyt tiltag her på redaktionen kan vi fremover "tilbyde", at du kan få hjælp til dine 
tekster. Vi har nemlig fået tilknyttet Julie Stahlschmidt, som på freelance-basis vil forsyne 
os/jer med gode tekster, så hvis du har historien, men mangler lidt hjælp med formuleringer 
o.a. så bare sig' ti l! 
Vi har også fået ny deltagelse i redaktionsgruppen på layoutsiden, hvor Yvon Lindschouw 
skal hjælpe med at give bladet en tiltrængt ansigtsløftning. 
Velkommen til jer begge to!! 

[ skrivende stund er der OL i Athen. Eskild Ebbesen (fra Guldfireren) havde ved 
åbningsceremonien skiftet sin åre ud med den danske fane og at dømme ud fra de indledende 
resultater (som lige nu vælter ind) på rofronten, så kommer Danmark efter al sandsynlighed til 
at klare sig temmelig godt. Både letvægtsfireren med Eskild Ebbesen, Thomas Ebert, Thor 
Kristensen og Stephan Mølvig og letvægtsdobbeltsculleren med Rasmus Quist og Mads 
Rasmussen er på nuværende tidspunkt klar til semifinalerne. 
Spændende er det at se de endelige OL resultater, som foreligger, når bladet udkommer! 

På redaktionens vegne 
Marianne Bentzen {redaktør} 

Så afslappende kan del være al dellage på årels Hjelmsjo tur! (Foto: Peter Wigh Magnus) 
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·Aktivitetskalender 2004 
Datoer 

September 

~ 2. september 

~ 5. september 

~ 6. september 

~ 10-1 l. september 

Q 12. september 

Q 22. september 

Q 24. september 

Oktober 

Q 3. oktober 

© 9. oktober 

Q 15. oktober 

~ 23 . oktober 

~ 29. oktober 

Q 30. oktober 

Q 31. oktober 
November 

Q 6-7. november 

~ 5-7. november 

~ 12. november 

Q 26. november 

N Y t fra bestyrelsen 

Begivenheder 

DSR vært for OL - deltagerne 

Tur gennem slusen til Hvidovre 

Svanemøllematchen 

Workshop i tango 

Brunchroning 

Klubkaproning 

Måneskinsroning 

Løvfaldstur til Furesøen 

Høstfest 

Kajakfest og middag 

Strategi dag 

Udvalgsmiddag + fredagsbar 

Oprydning i bådhallen + motionsnunmet 

Standerstrygning 

DFfRkursus 

StronhuJt weekend 

Kaproningsmiddag 

General forsaml ing 

~ Velkommen til vores nye køkkendame, Betina Nielsen, som vi glæder os til at 
hilse på! Samtidig tak til Heidi Hermansen for en kæmpe indsats i køkkenet 

Q Kaninlangturen forløb rigtig godt med 17 roere, hvoraf en del var racerkaniner 

Q DSR var med stor succes repræsenteret ved Kulturhavn 2004 med både 
lygteroning og roergometre (Se næste nummer) 

Q 158 har (ved deadline på bladet) faet roret, det endelige tal forventes at blive 170 

Q Ny motorbåd kan (indtil gammel kommer tilbage fra reparation) benyttes af dem, 
som har faet speciel instruktion. Herunder Bøg og enkelte Teknik+ instruktører 



Svanentollentatchen 2004 
Mandag den 6. september kj. 18 

Klubberne omkring Svanemøllebugten indbydes hermed til Svaærnøllematchen 2004-
kortdistance-kaproning i inriggere. 

Løbene er åbne for alle klubber omkring Svanemøllebugten. 
Dog er nogle af løbene traditionsbundne opgør udelukkende mellem KVIK og DSR. 

Løb l: 4-åres Kanindame, Svanemøllesilden (KVIK vs. DSR) 
Løb 2: 4-åres Dame, Glaspokalen (KVIK vs. DSR) 
Løb 3: 2-åres Herre (Alle) 
Løb 4: 4-åres Kaninherre, Bo1cheglasset (KVIK vs. DSR) 
Løb 5: 2-åres Dame (Alle) 
Løb 6: 4-åres Kanindame, Damepokalen (KVIK vs. DSR) 
Løb 7: 4-åres Herre (Alle) 
Løb 8: 4-åres Vennerløb (KVIK vs. DS R) 
Løb 9: 4-åres Kaninherre, Spejlet (K VIK vs. DSR) 
Løb IO: 4-åres Bestyrelsesløb (Alle) 
Løb Il: Gig-otter, mix (Alle) 

Distancen er ca. 840 m. Der roes fra første fyr i opfYldningen til Paustian. Svanemøllematchen 
afsluttes med præmieoverrækkelse og fællesspisning hos DSR. 

Tilmelding senest mandag den 30. august. 2004. Tilmelding og yderligere information: 
svanemoellematchen@hotmail.com 

Mange glade regattahilsner 
DSR vi Berit Haahr Hansen og Anja Dynesen 
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Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-eklund .dk ·Telf. 70206776 

E-mail: hel@alfa-eklund.dk • Fax. 70204413 



Brunchroning 
Søndag d. 12. sept. kl. 8:00 

Kom ned i klubben en søndag morgen, tag med på en rotur og få serveret brunch når du 
kommer tilbage fra en god tur på vandet. 

Der sættes bådhold kl. 8:00, og vi forventer at ro ca. 20 km. (til Tårbæk el. lign.) alt afhængig 
af vejr og vind. Efter et par timer er vi tilbage i klubben, hvor der bliver serveret brunch. 

For sovetrynerne er det muligt at komme ned i klubben 
og hygge sig med os andre til brunchen kl. 10:30. 

Søndagsbrunchen koster 60 kr. og billetten skal købes i 
baren senest torsdag d. 9. september. 
(Det vil ikke være muligt at købe billet på dagen). 

Venlig hilsen 

DSR Motion v/Mads Gydesen 

CEOBYC 
Ejendoms Service 

Fax: 35 42 26 16 
Giro: 1 921667 
CVR: 14 02 21 47 

v/Gert Olsen • Willemoesgade 42 • 2100 København ø 

Tlf.: 40 18 66 16 
ALT I HÅNDVÆRK 
TOTALENTREPRISER 
- ude som indvendig 



Klubkaproning 
Kom og forsvar eller erobr en klubmestertitel! 
Onsdag d. 22. september kl. 18.00 

Du kan deltage i følgende kategorier, og der roes i nedenstående rækkefølge: 
Løb I: Herre 2 åres inrigger 
Løb 2: Dame 4 åres inrigger 
Løb 3: Herre singlesculler 
Løb 4: Dame toer kajak 
Løb 5: Herre ener kajak 
Løb 6: Herre 4 åres inrigger 
Løb 7: Herre toer kajak 
Løb 8: Dame 2 åres inrigger 
Løb 9: Dame ener kajak 
Løb IO: Dame singlesculler 
Løb II: Mix toer kajak 

Løb 12: Lodtrækningsløb (4 åres inrigger), hvor alle - uanset køn og træningstilstand - kan 
være med, så det er bare med at komme og melde sig til. 

Tilmelding til de almindelige løb foregår sådan, at man finder sig et hold og skriver sig på den 
seddel, der hænger i Slyngelstuen på Motion + opslagstavlen (senest mandag d. 20). Derefter 
møder man op til kaproningen d. 22.9., hvor der vil blive trukket lod om hvilken båd, man ror 
i. Løb, hvori der kun er et deltagende hold udgår, og der kåres ingen mester. 

Vel mødt! 
Venlig hilsen 
Klubmesterskabsarrangørudvalget 



Måneskinstur den 24. september 

Mød op på bådpladsen kl. 19 og deltag i en måneskinstur, 
hvor vejret og planeternes stilling giver gode muligheder for 
at sejle gennem Københavns Havn i måneskin! 

Turen er åben for alle - erfarne som dem, der skal opleve 
havnen for første gang. 

Turen går gennem Københavns kanaler, og vi lægger til ved 
Gammel Strand. Her hygger vi os med medbragt godt humør 
og ditto slik og kage. Vi er hjemme igen ca. k!. 23. 

Hold øje med opslag i baren. 

Til Styrmænd: Medbring gerne egen lygte i tilfælde af, at klubbens skulle svigte! 

Ve/.mødt - DSR Motion 

Aarhus Open Regatta 

Lørdag den 25. september byder regatta foreningen velkonunen 
til AARHUS OPEN REGA TIA. 

Regattaen er samtidig den tredje og afsluttende finaleregatta i 
sommerens 8GP-tumering. 

AARHUS OPEN REGATTA åbner banerne op for 8GP
turneringen og glæder sig til at se de mange klubhold og andre 
løbsdeltagere på Arhus Rostadion på Brabrand søen, der er 
center for outriggerroning i Arhus. 

AARHUS OPEN REGA TI A 2004 byder ikke kun på 8GP-løb for seniorer og juniorer, men 
også på outrigger begynder- og motionsløb, mix løb. 

Yderligere oplysninger om OAR: Opdaterede informationer fra OM vil løbende være at finde 
på www.aarhusopenregatta.dk 
Vel mødt i Arhus! 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til: 
Finn Andersen, tlf. 2443 44 93, e-mail: oar-regatta@rostadion.dk 
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Løvfaldstur til Furesøen 
Nu falmer skoven trindt om land ... 
Så er sommeren gået på hæld, og rosæsonen lakker mod enden for i år. Så vil du med på en 
sidste tur, har du chancen søndag d. 3. oktober, hvor der er løvfaldstur. Vi sætter kurs mod 
Furesø, hvor vi mødes i Roklubben Furesø, Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse kl. 13 for at 
sætte hold. 
Herefter begiver vi os søen rundt og kigger på efterårsfarverne. Vi holder stop undervejs, så 
medbring forsyninger. 

Opslag med tilmeldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så hold øje med 
opslagstavlen. Det vil også være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift. 
Tilmelding er bindende, da antallet af pladser er begrænset. 

Vel mødt. 
Lene Boisen og Jelle Høy, DSR Motion 

Høstfest anno 2004 
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 09. oktober 

Sidste års høstfest var et brag af en succes - vil DU være med i år? 
Så hold rigtig godt øje med opslagene i klubben, som kommer i løbet af september! 

Disse "Sch6ne bayrische Frauen" dukker måske op igen j år! (Foto: Lars Bundesen) 

På vegne af Motion + 

IO 



Stronhult 2004 
Stronhultturen ligger som tidl igere annonceret allerede d. 5.-7. november. Vi lejer en gammel 
skole i det yderste Skåne, og weekendens primære arrangementer vil være løbe- og gåture i 
skoven omkring skolen. Dette omfatter bl.a. et orienteringsløb og en tur på Skåne leden. 

Sidste år ændrede vi på rækkefølgen af lørdagens løb, så o-løbet kom til at ligge midt pi'! 
dagen. Det fungerede godt, så det gør vi også i år. O-kortet er desværre ikke det nyeste, men 
svenskerne meddelte allerede sidste vinter, at et nyt kort er under udarbejdelse. Det når dog 
næppe at blive færdigt til årets tur. Vi diskuterede sidste år, om vi skulle indføre en 
maksimaltid på o-løbet. Deltagere på informationsmødet må meget gerne have en mening 
med. 

Vi kører i egne biler, så når man melder sig til, er det vigtigt at angive, om man har bil, og 
hvor mange pladser, der er i bilen. Prisen for turen bliver ca. 450 kr. Dette inkluderer 
transport, kost og logi . Man melder sig til ved at skrive sit navn på listen på opslagstavlen. 
Tilmeldingen gælder først, når man betaler turen på informationsmødet. Der vil også være en 
venteliste, og de senere år er alle på ventelisten kommet med, så det kan godt betale sig at 
møde op til informationsmødet, selvom man kun står på venteliste. 

Listen kommer op først i uge 39, og mødet bliver sandsynligvis holdt tirsdag d. 19. oktober. 
Det endelige tidspunkt vil fremgå af listen og næste nummer afbladet. 

AJO-sektionen 

Solglas med styrke 

Kr. 498,-
Glassene findes i mange farver (Pris pr. md. kr. 42,- i 12 mdr.) 

• 
I~"'ii" KØBENHAVN 

Friangs Optik· Østerbrogade 111 • Tlf. 3929 1126 • www.nytsyn.dk 

II 
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Første ræs 
Forventningsfulde stod vi der på bådpladsen kl. 10.00 søndag morgen - 3. ræserkanintræning 
- vejret var vist nogenlunde, og solen var der vist også - det var dengang ... Vi skulle ud og 
helst i en fart, men Bøg og Berit havde lagt en anden slagplan. Der var Miljøfestival, og de 
syntes, det-var vores pligt at ilte vandet på Peblinge Søen! Det var vi ikke helt enige i, i hvert 
fald ikke os alle sanunen. Men vi var jo alligevel et flertal, som godt kunne se os selv blive 
tiljublet fra søens bred, mens vi piskede frem og tilbage, så vi overgav os. Men hvad var nu 
det - bådene skulle vi selv have med! Det hele var nyt for os, vi havde jo kun været vant til at 
hive bådene ud afbådhallen og da ikke noget med at fa dem bugseret ud på vejen og på en 
vogn. Opgaven blev klaret i fin stil, hvis vi selv skal sige det, og af sted det gik mod Peblinge 
Søen. 

Der bliver markeret baner, indrettet heppehjørne, diskuteret styrmænd, overvejet strategi (eller 
nærmere gisnet om, hvad der mon kunne være en god strategi, for i virkeligheden havde og 
har vi jo absolut ingen anelse), og endelig bliver alle J 6 ræserkaniner fordelt i bådene. 

16 ræserkaniner og andre roere fra DSR iltede vandet i Peblinge Søen under 
Miljøfestivalen (Foto: Birgitte Røddick) 

Bådene bliver sat i søen, og de skal først lige op i den anden ende af søen, hvor vi starter fra. 
Den første båd kommer ud. Det går fint, ingen skader, ingen ulykker. Den anden båd går ud ... 
Steen, hvad skete der egentlig? Båden vugger, duver, flytter sig usikkert og nærmer sig 
faretruende en ankerliggende båd. Noget er helt galt. Bøg ser fortvivlet ud, ligner en, der 
mangler sin megafon. Råber instruktioner fra pontonen, som ingen hører. Båden må tilbage til 
pontonen og far efter meget besvær atter styr på roret, der vist var sat forkert på ... 

14 



Nu starter alvoren, vi skal dyste mod hinanden, men først skal vi jo lige have de to både ti I at 
ligge bare nogenlunde på linje inden start - mon vi nogensinde lærer det? Startskuddet går
dvs. Bøg siger "attention" og "go" - hvad betyder det? Det er første gang, vi stifter 
bekendtskab med de termer. Vi havde dog nok en anelse og sætter i gang på bedste vis - vi er 
kun 2, der skal kunne mærke samtidighed. Tror nu ikke, at der er nogen af os, der når til det 
punkt. .. men sjovt er det, og vi giver den alt vi har, så syren pumper i benene og lungeme er 
på vej ud over rælingen efter en gang ned over søen, vende og så tilbage igen . Hvordan vender 
man for øvrigt, når søen ikke er bredere? Især når 2 både skal vende nogenlunde på samme 
tid! Vi syntes selv, det så godt ud! 

Det allervigtigste på denne søndag var nu, at vi havde tid til mellem starterne at få snakket, 
sammenlignet vabler og ellers bare hygge os sammen. En rigtig god begyndelse på vores 
ræserkanin-tilværelse denne sommer. 

Der blev svedt, jublet, og vandet i søen blev vist iltet så rigeligt denne søndag . ... Det var hård 
konkurrence, og må de bedste vinde - Nadja og Tor løb med Havfruen. Vel fortjent! Og endda 
med fine ord fra Miljøborgmesteren. Helt igennem en skøn søndag. 

P'A vegne af de 16 deltagende ræserkaniner 
Nadja og Karin 

Sluserne åbnes til Københavns Havn 
Efter at have været lukket i ti år åbner sluseanlægget i Københavns Havn igen. En fire timer 
lang omvej omkring Amager er slut for lystsejlere, der slår et smut gennem Københavns 
Havn. Den gamle sluse i Sydhavnen, der har været svejset fast i næsten ti år, har fra d. 20. maj 
været åben for små både. Det er foreningen Aktiv Havn, der står bag initiativet. »Slusen giver 
også roerne mulighed for en sejltur i Køge Bugl,« siger Stina Schroter fra Aktiv Havn. 
Slusen holder åbent hver dag om formiddagen og aftenen - åbningstider kan tjekkes på 
www.aktivhavn.dk 
Artiklen er sakset fra URBAN (red.) 

(Foto: Allan Winsløv, www.aktivhavn.dk) 
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DSR-roer nr. 2 i verdens hårdeste kajakløb 
DSR havde i starten af august tre deltagere med i den første udgave af Sea Challenge Fyn, 
verdens hårdeste kajak løb med en distance på 290 kilom(~ter fordelt på 7 etape!. __ 

Løbetforegik i åbent hav, idel ruten gik hele vejen rundlom Fyn. Undervejs 
skulle deltagerne bl.a. igennem en "konReelape" på vanviIliRe 74 kilometer 

venstre uden miJ'crnfnn 
blev samlet nr. 2 i klassen for herrer over 36 år, 

mens Aksel Thiele og Peter Viuf i samme klasse blev hhv. nr. 4 og nr. Il 
(Billederne er lånt fra: www.seachallengejjm.dk) 

Vi håber at have en fyldig førstehåndsberetning fra deltagerne i næste nr. afDSR-bladet. 
16 



Næste års kajakresuItater skal grundlægges nu! 
Sæsonen for kajakløb er ved al være forhi, og så er del vel på tide at slappe ap Ja, et par uger 
måske, men så er det ellers med al komme i gang med planlægningen af næste års sæson. 
A rtiklen herunder er en bearbejdet version af en artikel, der med tilladelse fra Hellerup 
Kajakklub er sakset ji-a HK 's blad Pagajen. J artiklen introduceresførsl den særlige 
kajakterminologi vedr. træningsintensitet (rO - T5), og derejier gives et forslag til, hvordan 
man kan tilre/lelægge træningsindwtsen over året for at toppe på det rigtige tidspunkt. 
Endelig er der et afsnit om typiske kajakskader, og hvordan man undgår dem. Selvom artiklen 
er målrel/et mod kajakroere, kan store dele af indholdet med lidt Justeringer formentlig være 
brugbart også for baglænsroere. 

Kajakroerne har deres helt egen måde til at beskrive, hvor hård en belastning skal være. Hvor 
andre benytter procent af maksimal iltoptagelse, bruger vi et system som går fra TO til T5. For 
at kwme forstå de træningsprogranuner, som man bl.a. kan få ved at gå ind på Københavns 
Kraft Centers hjemmeside www.kck-online.dk. er man nødt til at kende disse betegnelser. 

TO er restitutionstræning, dvs. træning ved lav intensitet (60 % af max. iltoptagelse). TO 
bruges f. eks. ved pauseroning, hvor man ror i stedet for helt at ligge stille. Man restituerer 
hwtigere (bliver hurtigere klar til næste punk1: i dagens program eller næste dags træning), 
hvis man bevæger sig med en ikke for høj intensitet. 

T 1/1 er mængde- og restitutionstræning og ligger på 70-80 % af max. iltoptagelse. 
Mængdetræning er noget, man som marathonroer har god brug for, og den bruges derfor 
meget i starten af sæsonen for simpelthen at få nogle kilometer på bagen . 

TI/2 er træning af iltoptagelsen og ligger på 80-85 % af maksimal iltoptagelse. Det er også en 
træningsform, man som maratonroer har meget brug for. 

T2 er som T 1/2 træning af iltoptagelsen og ligger på 85-90 % af maksimal iltoptagelse. 

T3 er træning i konkurrencetempo. Tempoet skal ligge på max., dvs. den hastighed, man kan 
ro en 1000 meter på. Denne form for træning er ikke så vigtig for en maratonroer, men kan 
være nyttig, så man kan holde et højt tempo i et ryk længere tid end de andre og dermed 
komme fri af dem. 

T4 er sprinttræning hvor man simpelthen ror alt hvad man kan i korte perioder (typisk 10-30 
sekWlder). Denne træning er også vigtig for en maratonroer. 

T5 er træning med modstand og ligger på 75-100% af maksimal iltoptagelse. Denne fonn for 
træning er ikke så vigtig for marathonroere. 

Når man ror, kan man også vælge at veksle mellem at tage færre, men kraftigere tag eller øge 
kadencen, men ikke bruge særlig meget kraft i det enkelte tag og stadig holde sanune 
intensitet. 

For/sæl/es næste side 
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Sæsonplanlægning 
Det er en god ide inden sæsonen at finde ud aftil hvilke(t) løb, man vil ro stærkt (peake), og 
så planlægge sin træning efter det. På den måde kan man sikre sig, at man tar trænet de ting, 
man skal på det rigtige tidspunkt og ikke efter tilfældighedernes princip. Det er vigtigt at tage 
hensyn til sin træningstilstand og bygge sin form stille og roligt op. Det kan ikke betale sig at 
forcere sig frem. Det eneste man får ud af det er overbelastningsskader, der først viser sig et 
sty~e tid inde i sæsonen og typisk i konkurrenceperioden. Overbelastningsskader som 
seneskedehindebetændelse og tennisalbuer er ca. 3 måneder om at udvikle sig. 
For at bygge formen hensigtsmæssigt op inddeles sæsonen i perioderne EfterårNinter, Forår 
og Sommer. 

Efterår/vinter 
Dette er en forberedelsesperiode, hvor træningsmængden er middel og intensiteten er lav. Man 
ror ikke ret meget, men laver i stedet vægttræning og anden kredsløbstræning. Forholdet 
mellem de forskellige træningsformer er: 
0-40 % vandtræning hvor der trænes i TI/I, Tl/2 
30-70 % vægttræning hvor man typisk vælger belastninger, der kan gentages op til 20 gange. 
30 % generel kredsløbstræning f. eks. løb, svømning eller cirkeltræning. 

Forår 
l denne periode øges træningsmængden betydeligt. Der ros mange kilometer, så 
træn,i!!gsmængden er høj og intensiteten middel: 
60-70 % vandtræning hvor der trænes Till, TJ/2, T2 og T4 
20-30 % vægttræning som i efterår/vinter 
IO % generel kredsløbs træning 

Sommer 
Nu skulle grundformen gerne være der, så nu er det farten, som kommer i højsædet. 
Træningsmængden er lav og intensiteten høj: 
70-80 % vandtræning hvor der trænes Till, T2 og T4 samt for kortbaneroere også T3 og T5 
IO % vægttræning 
IO % generel kredsløbstræning 

Har man valgt flere løb, er der efter det første løb en mellemperiode hvor grundformen igen 
skal bygges lidt op. Træningsmængden er middel og intensiteten middel: 
70-80 % vandtræning hvor der trænes Till, T2 og T4 
10-20 % vægttræning 
IO %·generel kredsløbstræning 

Forebyggelse af skader 
Der er to typer af skader - de akutte og overbelastningsskaderne. r kajak ses akutte skader som 
fibersprængning, brækkede knogler o. lign. sjældent. Vi er derimod plaget af 
overbelastningsskader som seneskedehindebetændelse og tennisalbue. 
De akutte skader kan undgås eller risikoen formindskes ved grundig opvarmning i 20-30 
minutter inden man går på vandet. Overbelastningsskaderne er mere luskede, de kommer 
typisk snigende, og mange prøver i starten at ignorere smerten for på et tidspunkt, når det er 
alt for sent, at erkende at den er gal. En lang pause venter, og det bliver sjældent 100 % godt 
igen. Det er naturligvis vigtigt at ha'ie den korrekte teknik. Men derudover er det vigtigt, at 
kroppen vænnes ti l at træne efter en vinterpause. En god ide er det også som man kan se under 
sæsonplanlægningen at lave andre ting end kajakroning for at aflaste sener, knogler, ledbånd 
osv., som belastes meget af at ro i kajak. 
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O-løb på Sjælland 2004 

Orienteringsløb i efteråret 2004 

Dato Løbstype Skov Arran2ør 
5/sep Regionalløb Geelskov KFIU 
12/sep B Klosteris Hegn OK0st 
17/sep B-nat Jonstrup Vang Ballerup OK 
18/sep 6.Div-match Val borup OK Roskilde 
19/sep B Grib Skov Vest Søllerød OK 
26/sep Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

Grib Skov 
lIokt B-nat Nødebo FIF Hillerød 
3/okt Regionalløb Lystrup PI Kbh. 

Gl.Grønholt 
S/okt B-nat Vang Fredensborg 
IO/okt Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
17/okt Klubmester St.1L1. Hareskov Skærmen OK 
22/okt B-nat Aggebo-Græsted Tisvilde Hegn 
24/okt Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
24/okt B Sorø Sønderskov Sorø OK 
27/okt Natstafet Buresø-skovene Kildeholm OK 
31/okt Langd istance Kårup Skov Holbæk OK 
6/nov C Tokkekøb Hegn Allerød OK 
14/nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

Grib Skov 
14/nov Jættemil Nødebo OK 73 
28/nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
4/dec Vintercup Lystrup OK0st 
18/dee Vintercup T okkekøb Hegn Lyngby OK 
19/dee JulekisQus Ravnsholt *** DSR *** 

Tilmelding: 
Gåsehusløb Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 

3 baner på ca. 4 km, 6 km og 8 km 

0vrige løb: Senest IO dage før til Johan Frydendahl, 2278 9917 

y deri igere oplysninger kan hentes på www.dk .orientering.org under 
'Løbskalender' . 
Se også under '0stkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, 
der afholdes i København og Nordsjælland, er listet. 
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Alfa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
Tlf. 7020 6776 
www.alfa-eklund.dk 

Barholt Cykler 
. Arhusgade 21, Kbh. ø . 

Tlf. 3538 4084 

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

De Danske Spritfabrikker A/S 
Langebrogade 4 
1014 København K 
www.distillers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade l, Kbh ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
Tlf. 3929 1126 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. 
Tlf. 3314 5150 
www.friluftsland.dk 

Gastronomix Aps 
Islands Brygge 50 
2300 København-S 
info@gastronomix.dk 
Telefon 7025 2490 

Geobyg, Mur, Tømr., WS 
Willemoesgade 43, Kbh ø. 

. Tlf. 40186616 

HandelsbankenØsterbro 
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
Tlf. 3525 3800 
www.handelsbanken.dk 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106 
2100 København ø 
Tlf. 3543 0415 

Kajak og fritid 
Tran~rdsvej 29 
2900 Hellerup 
Tlf. 3940 1076 

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

ØbroTræ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

Materialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 



Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Købenbavn ø 
Bankkontonr.: Danske Bank.: 4330-4330162813 

Postgiro 500 34 66 Hjenuneside: www.dsr-online.dk 
Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 3929 63 22 

MEDLEMSTELEFON (bådhal): 39 18 58 Il 

Formand: 
Paul Briiniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tf 39404842 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Glirtner 
Skindergade J2, lej . 17 
1159 København K 
226747048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Jakob Alnor 
Rosenvængets Sidealle J, 3. tv. 
21 00 København ø 
226204649 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Hau! 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
239298499 
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

IT-chef: 
Michael H. Qvist 
VognJl1andsmarken 12, I. th. 
2100 København ø 
223373706 (aften) 
e-mail: itadmin@dsr-online.dk 

Formand: Kasserer: 

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

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, J. tv. 
2300 København S 
232 55 5857 
e-mail: instruknon@dsr-online.dk 

Kajaluochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, 5. tv. 
2100 København ø 
235344463 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Køkkeo- og udlejningschef: 
Dorthe Bartels 
e-mail: koekken@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 

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

Orienteringssektioneo 

I Sekretær: 
Ronald Clausen Michael Remod Johan Frydendah I 
Engelsborgvej 44 Skarøgade 5, 2.th. Engbakken 27 
2800 Lyngby 2100 København ø 2830 Virum 
245 88 58 86 Ir J9 20 68 38 tf 45 85 8605 
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Sekretær: 
Dorthe Barte I s 
Rolfsvej 3J, 4. tv. 
2000 Frederiksberg 
2 J9 27 4882 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Motionsroehef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, sI. th. 
I J55 København K 
220 1532 II 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

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

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
236771009 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, I tv. 
2JOO København S 
232840464 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlonenlund 
Ir 39680J 19 
e-mail: hju@ssi.dk 
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Afs. Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

DSR 's damer vandt overlegent otteren i 1. division ved søndagens 8GP (den 15. aug) på 
Bagsværd (foto: Mogens Haut) 
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Redaktionen: 
Marianne Bentzen (redaktør) tlf. nr. 32 84 04 64, Henrik Pedersen, Peter Wigh Magnus, 
Yvon Lindschouw, Jakob Rom Johansen, og Julie Stahlschmidt 

Materiale til bladet kan sendes på e-mail tiladressen:bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette eller Cd-rom til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktions bakke i bestyrelseslokalet eller i brevsprækken på kontoret i 
bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, at indlæg sendes som vedhæftede filer til e-mails og ikke 
som tekst direkte i maiis. Endvidere beder vi om, at indlæg ikke forsynes med sidehoved og -
fødder, da de er besværlige at fjerne. Vi modtager meget gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadlines 

November nummer (primo november) 

December nummer (primo december) 

Onsdag den 06. oktober 

Mandag den 08. november 

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering afbladet rettes til 

kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen: 

kontingent@dsr-online.dk. 

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: 1. 200 stk. 

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 betalingsfrist 
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 570 kr. 
pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første kvartals 
kontingent dog er 570 kr. 

UDMELDELSE: sker skriftligt til klubben (inkl. e-mail til kontingentkassereren: 
kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 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 af kontingent for 
perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

OBS - IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og 
kontingentpligtig, indtil gyldig udmeldelse har fimdet sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 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. 

Hvor intet andet er anført, er billedeme taget af redaktionen . 

Forside: Kaninerne fik klippet ørerne og røg en tur i baljen. 
(Foto: Peler W Magnus og Karl Heinz Raa/z) 
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Leder 
Det kan godt være lidt af en kunst på den ene side at causere over livets små finurligheder og 
på den anden side ikke at udlevere for meget af sig selv, især som her, hvor personen bag 
lederen er kendt af de fleste læsere. Jeg vover nu alligevel springet og vurderer, at de ting, som 
flyver forbi mit univers for tiden, også er genkendelige hos andre her i roklubben. 

Som nu eksempelvis den prekære situation ikke at være en del af arbejdsmarkedet. Når hver 
dag er lidt af en kamp for at holde humøret oppe, ikke at opgive og slet ikke at miste troen. 
"Det er arbejdsmarkedet for tiden, du skal ikke tage det personligt" og "Sådan en som dig, 
skal nok finde noget". - Ja., vi kan hurtigt blive enige om, at på et eller andet tidspunkt, så 
finder jeg da et job, men at jeg ikke skal tage det personligt ... selvfølgelig skal jeg da tage det 
personligt. Det er jo mit liv og mit ansvar, og derfor også mit helt personlige valg at gøre alt, 
hvad der står i min magt for at nå det mål, som lige nu fylder alt i min hverdag - at få et job! 

Det er også underligt, hvordan jeg som en anden tilskuer både har været vidne til bryllup og 
mere end en barnedåb, for nu at være med til tæppefald. De, som dengang var de første til 
"at lege far, mor og børn", og som nu går fra hinanden (med store menneskelige 
konsekvenser). Samtidig er min egen "leg" slet ikke begyndt, og uanset om det er et bevidst 
valg eller ej, så giver de andres valg masser af stof til eftertanke. 

En ting er sikkert, at Guldfireren igen vandt guld ved OL, det var et meget bevidst valg. En 
kombination afklare mål; ambitioner og viljen til at sejre. Det var jeg slet ikke i tvivl om, efter 
et storslået møde med vinderne (se artikel side 29-30). 

Så når livet former sig lidt anderledes, end vi lige havde regnet med, så kan vi jo starte med at 
kigge på vores egne valg og fravalg. Holde godt fast i vores sejre, og ikke glemme, at vores 
resultater ofte er en konsekvens af vore egne valg eller mangel på samme! 

Og nu, velkommen i redaktionsgruppen til et helt sikkert godt valg, nemlig journalistelev 
Jakob Rom Johansen, som allerede har bidraget med sit første interview med vores nye 
køkkendame, Brigitta (se side 16). 

Af Marianne Ben/zen (redaktør) 
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Aktivitetskalender 2004 
Datoer 

Oktober 

© I. oktober 

© 3. oktober 

© 3. oktober 

© 9. oktober 

© 15. oktober 

© 19. oktober 

© 23. oktober 

© 29. oktober 

© 30. oktober 

© 31. oktober 

November 

© 4. november 

© 6-7. november 

© 5-7. november 

© 12. november 

© 26. november 

December 

© ll. december 

© 31. december 

Nyt fra bestyrelsen 

Begivenheder 

Middag: H jelmsjo-JuntalScullerinstruktører 

Løvfaldstur til Furesøen 

Teknikkursus for videregående kajak 10-17 

Høstfest 

Kajakfest og middag 

lnfomøde om Stronhult kl. 20 

Strategidag 

Udvalgsmiddag + fredagsbar 

Oprydning i bådhallen + motions rummet 

Standerstrygning + snapsesmagning 

Møde om "Fremtidens Kajakudvalg" 

DFffi kursus 

Stronhult weekend 

Kaproningsmiddag 

Generalforsamling 

Julefrokost 

Nytårsfest 

© Husudvalget m.fl. arbejder på en ny løsning med servering af mad m.m. i 
Slyngelstuen, så vi i fremtiden undgår "trafikken" gennem køkkenet 

© Den ledige lejlighed i klubben er tilfaldet Bøg. Der var i alt to ansøgere 

© Så har der desværre været tyveri i klubben igen, så husk ALDRlG at efterlade 

noget af værdi! Da det lader til at være et generelt problem, også hos Kvik, så 
tager vi en snak med resten afStrandvængets roklubber; Paul tager kontakt med 
Det Kriminel Præventive Råd; og vi undersøger diverse foranstaltninger 

© Likviditeten er positiv bl.a. fordi, at vi har fået penge fra Ree's Legat før tid 

© Salsa og tango er startet i klubben igen med hold for både begyndere og øvede 
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Løvfaldstur til Furesøen 
Nu falmer skoven trindt om land ... 
Så er sommeren gået på hæld, og rosæsonen lakker mod enden for i år. 
Så vil du med på en sidste tur, har du chancen søndag d. 3. oktober, hvor der er løvfaldstur. 

Vi sætter kurs mod Furesø, hvor vi mødes i Roklubben Furesø, Furesøbad, Fiskebæk, 
3500 Værløse kl. 13 for at sætte hold. 
Herefter begiver vi os søen rundt og kigger på efterårsfarveme. Vi holder stop undervejs, så 
medbring forsyninger. 

Opslag med tilmeldingsliste, kørevejledning + kort vil blive hængt op, så hold øje med 
opslagstavlen. Det vil også være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift. 

Tilmelding er bindende, da antallet af pladser er begrænset. 

Vel mødt. 

Lene Boisen og Jelte Høy, DSR Motion 
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DSR Motion siger tak for en god rosæson og inviterer til 

FREDAGSBAR! 
Fredag den 29. oktober 2004 

Kl . 2230 

Salg af dl'iuks, øl & vand, kalTe-med-lidt-af-hvert og masser af god musik, 

Kom og sæt den på cruise, babel 
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HUSK oprydning i båd hallen den 30. oktober 
Kom og tyælp Materieludvalget med at gøre bådhallen pæn og ryddelig til Standerstrygningen 
og klar til vinterens vedligehold. 

AI Materieludvalget 

Standerstrygning + snapsesmagning 
Søndag d. 31. oktober kl. 12.00 

Denne søndag stryges standeren for årets rosæson og aktiviteterne flytter indendørs. 

KI. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets sidste rotur. Mød op på bådpladsen. 

Efter standerstrygningen er der frokost kl. ca. 12.30. 
Billetter til frokosten å 50 kr. kan købes i baren fra d. 18. oktober. 

OBS - HELT NYT! 
Som noget nyt bliver der mulighed for snapsesmagning i forlængelse af frokosten . 

Af Bestyrelsen 
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Uforpligtende Tilbud: 
• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www .alfa-ekJund.dk·Telf. 7020 6776 

E-mail : hel@alfa-eklund.dk • Fax. 70204413 



Indkaldelse til generalforsamling 
fredag d. 26. november 2004 kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden ifølge lovene: 
l ) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5) Valg af formand : Paul Brtiniche-Olsen genopstiller 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard opstiller 
8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller 
9) Valg afkaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
10)Valg afinstmktionschef: Morten Jensen opstiller 
11)Valg afmotionsrochef: Karen Lauberg genopstiller 
12) Valg af kajakrochef: Søren Møller Christensen genopstiller 
l3)Valg af langturschef: 
14)Valg af hus forvalter: Mogens Haut genopstiller 
15) Valg af to revisorer: Mette Bak Rasmussen og Jørgen Blom er villige til genvalg 
16)Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport 
l7)Eventuelt 

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal 
stilles skriftlig af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før 
generalforsamlingen, dvs. d. 27. oktober. 

Af Bestyrelsen 

Nytårsfest i DSR? 
I . . 

fuj 
V, 

Nytårs festen er den eneste af året s k IlIbfester, som ikke arrangeres 
af et af klubbens udvalg. Derfor søger vi nu hjælpere til dette års nytårsfest 

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe med at arrangere årets nytårsfest 
så skriv en mail tilulldertegnede: 

Christian Larsen 
crJ@inbounddk 
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DSRs skitur i 2005 går til Serre Chevalier 
Turen går til Brian~on i Frankrig i uge 6 (5. februar - 13. februar) 

Terrænet er et af de bedste skiterræner i Frankrig. Vi får 250 km. pister fordelt på tre 
sammenhængende dalområder. Der er terræn for enhver øvet som begynder - dog lidt mere til 
de øvede, som også rar gode muligheder for at tumle i "kontrolleret" ofT-piste terræn, hvis 
vejret er med os! Der er 13 sorte pister, 54 røde pister og 23 blå pister. Skiområdet ligger 
sydligt med nordvendte pister. Det giver mere sol og samtidig bedre sne. 

Byen Vi bor i den gamle fæstningsby Brianyon. 
Beliggende i ca. 1326 meters højde er Brian~on Europas 
højeste købstad. Byen fremstår langt fra den typiske 
resortstil og byder på en kosmopolitisk atmosfære uden at 
slække på den værdifulde franske stemning. Der er 
mulighed for at dyrke lidt kultur med et besøg på byens 
gamle borg. eller få tilfredsstillet den kulinariske appetit i 
det fransk/italienske køkken. 

Hotellet hedder Auberge Mont P og er drevet af vores 
rejsebureau Nortlander Tours. Hotellet ligger lige ved 
hovedliften. Det er enkelt men hyggeligt indrettet og har 
egen bar, der kan benyttes til både afterski og om aftenen. 
Alle værelserne er simpelt indrettet og af forskellig 
størrelse (2,3 og 4 senge) med badeværelse, toilet, tv og 
telefon. Nogle værelser har balkon. 
Der indgår morgenbuffet og 3-retters aften menu hver dag, 
dog med en enkelt friaften om onsdagen. 

DSR-holdet vil bebo hele hotellets kapacitet, så der bliver god mulighed for at skabe en ægte 
DSR stemning og lave specielle arrangementer. 
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Skiløb Nortlander forventer at have en dansk skiskole på stedet. Skileje bliver arrangeret 
gennem en udlejningsforretning, som Nortlander har aftale med. 

Rejsen Vi flyver fra Kastrup til Champery og kører i bus til Briancon. Afgang er 
lørdag d. 5. februar kl. 19.55. Hjemrejse fra stedet er lørdag den 12. februar ved 17-18 tiden, 
så lørdag er også en ski-dag. Vi ankommer til Kastrup efter midnat. 

Prisen bliver 5.695 kr. for rejsen, inklusive en god halvpension (buffet morgen og aften) samt 
6 dages liftkort. 
Derudover kan der tegnes ekstra dags liftkort (/35 kr.), tillægfor sldlsnowboard i fly 
(200 kr.), sygeafbestillingsforsikring til (/95 kr., som skal betales samtidig med bestilling af 
rejsen, dvs. samtidig med betaling af depositum). 
Skiskole kommer til at kos/e ca. 700 kr. for 4 dages undervisning il 2 limer. 

Hvis du vil med, skal du skrive dig på listen i Slyngelstuen samt sende en. e-mai! til 
dsrski@yahoo.dk. 

Med henblik på at sikre os reservation af hotel mv. er det nødvendigt, at der indbetales et 
depositum på kr. 600 + kr. 195 for evi. ajbestilJingsforsikring inden d. IO. oktober 2004 på 
den særligt oprettede konto i Lån og Spar Bank, reg. nr. 04044012225607. 
Husk angivelse af tydeligt navn. Restbetaling skal ske inden 23. december. 

Vi afholder detaljeret informationsmøde i november. 

NB: tilmelding sker efter "først til mølle princip" på listen i DSR, og det er kun de 
personer, der har indbetalt depositum inden d. 10. oktober 2004, som kan være sikre på 
reservation af rejse! 

Skulle du blive forhindret i at deltage, må du enten selv finde en afløser eller få et navn fra 
ventelisten, som vi vil føre . Erfaringerne fra tidligere viser, at det ikke er svært at afsætte 
pladserne før ca. I Y2 måned inden afrejsen. 

Med ski-hilsen Jan, Peter og Hans 

Husk at ... 
Både, der i ro protokollen står skadet i kategori 3, ikke må skrives ud!! 

Af Ma/erieludvalget 
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DSR på Kulturhavn 2004 
Hvem skulle have troet, at et roergometer har et stort, stort børnetække? Det er ikke desto 
mindre een af de oplevelser, jeg til min egen store overraskelse fik med mig hjem fra årets 
KUL TURHA VN! DSR deltog sammen med ca. 100 andre københavnske foreninger og 
klubber med stor succes i det festlige arrangement omkring Kalvebod og Islands Brygge og 
Havneholmen, der udgjorde rammerne om årets KULTURHAVN. I høj grad præget af en 
afslappet og noget af den mest sommerlige stemning, der hidtil kunne opdrives. Godt, at 
Havnen var badeklar i den hedebølge, der ramte os denne første weekend i august. 

For vores vedkommende indledtes KULTURHAVNmed Lys- og lygteroning fredag 
den 6. august. En forklædt måneskinstur, der yderligere blev fulgt op af årets kaninlangtur, 
så i alt II både udgjorde vores "intro". 

Lørdag og søndag havde vi faet et telt stillet til rådighed med egen værtinde Celia. Det blev 
udstyret behørigt med årer, flag, standere og ikke mindst to roergometre. Så var scenen sat! 
For at overtale folk til at ro SOOm havde vi sat vores flotte klub T-shirts på spil til dagens 
bedste tid. Det var noget, der rygtedes fra Kalvebod og helt over på Islands Brygge. 

Det var her jeg opdagede, hvor slort et børnetække et roergometer har. Glem alt om 
flimmerkasse, bip-spil, barbie-dukker og hvad har vi - bare sæt et roergometer frem! 
Over halvdelen af de registrerede rotider på KULTURHAVNblev faktisk roet af personer 
under 13 år. Således roede Andreas på 4\12 år hele 4x500m om lørdagen. Og han forbedrede 
sin tid for hver gang. - Ja, til sidst havde han også udviklet den helt rigtige vælte-af-ergometer
jeg-er-helt-færdig-stil! Men far kunne også være med og fik dagens T-shirt for hurtigste tid i 
l :34. Rigtig flot! 

Tak til DSR's kaproningsafdeling for at bakke op omkring bemandingen af telte!. Især tak til 
Adrian, Gert, Peter, Gunnar, Birgitte, Christian og Kirsten. 

Her er Christian i gang med at instruere endnu een af de "unge " gæster 
(Foto: Karen Lauberg) 
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Gert og Celia ved dagens point/avle (Foto: Karen Lauberg) 

"Hvorfor skal DSR deltage på KULTURHA VN 2005?", vil være et relevant spørgsmål at 
stille. "Hvad opnår vi ved det?". Forhåbentlig en bedre teltplads ('), en smule synlighed i det 
sociale og spektakulære københavnerIiv omkring havnen og ikke ret meget andet. For det, vi 
primært skal have som formål, er faktisk at have det sjovt med vores egen klubaktivitet bare i 
lidt andre rammer, og så det at komme ud og mødes med og være sammen med lidt andre folk, 
end vi plejer i dagligdagen. 

Næste år fejrer Kulturhavn "H.e. Andersen året" med bl.a. musicalforestillingen "Den lille 
Havfrue" opført af amatørsangere og -musikere. Vi glæder os til at være med igen. 

Af Karen Lauberg 
MO/lonsrochej 

Kvalitets løsninger i; 
• Projektering af el-anlæg 
• Udførelse af el-installation 
• Belysnings-anlæg 
• Data og svagsstrøms-installation 
• Automations og sikrings-anlæg 

SA-EL 
Aut. slekt,o-installatør ApS 

vI Leif We,borg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sox 154 
Tlf.: 38 88 1909 • Fax: 38 8817 84 • Mail: leif.werborg@sa-eLdk 
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Jysk Marathon og Karlebo Marathon 
Romarathon: distance: 42,195 sømil, svarende til ca. 78 km. Løbet skal ros i perioden fra 
fredag kl. 21.00 til lørdag kl. 21.00, men som det pointeres fra arrangørernes side: "Festen 
starter altså lørdag kl. 19". 

Jysk Marathon: afholdes omkring SkI. Hans i det jyske. I år var det i Aalborg, næste år er det 
efter rygterne i Vejle. 

Karlebo Marathon: afholdes i slutningen af august. Ruten går med start i Nivå Havn, 2 
gange rundt om Slotsholmen og tilbage til Nivå efter max. I. times pause i SASfB&W-roklub. 

I Jysk Marathon stillede DSR op med 2 både - I herrebåd og 1 damebåd, og i Karlebo 
Marathon stillede DSR op med 4 både - 3 mixbåde og l damebåd. 

I både Dame- og Mix-klassen, Karlebo Marathon, var der tale om en komfortabel sejr til DSR. 

I Mix-klassen kom DSR ind kun I :22 minutter efter den vindende herrebåd. Til sammen
ligning kom bedste mix-båd i Aalborg ind på en 5. plads hele 50 minutter efter bedste 
herrebåd. 
I Dameklassen kom DSR ind 1 time og 51 sek. før nr. 2 damebåd. 

Med en sejr i både Jysk og Karlebo Marathon i dameklassen fik DSR vandrepokalen for den 
samlede bedste placering. 

(Super jlol- lil lykke til alle, red.) 

Resultater fra Karlebo Marathon (33 delta~ende både i alt) 
Tid Placering i Samlet 

klassen ud af33 både 
Mix-kJassen (17 delta~ende både) 
DSR 06:38:54 l 2 
Ulrik Ralfkiær, Helle Hansen, Jacob 
JeSI!Prsen 
Rønne 07:07:07 2 5 
DSR 07:50:43 6 13 
Thomas Ungstrup, Kirsten Rifbjerg, 
Jesper Ravn 
DSR 08:36:20 12 21 
Anne Yde, Mads Gydesen, Torkild 
Dalgaard 
Dame-klassen (6 delta~ende både) 
DSR 07:52:49 I 14 
Pia Abo østergaard, Anita Mejemose, 
Heike Gosse 
KVIK 08:53:40 2 24 
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Tid Placering i Samlet 
klassen ud af27 både 

Herre-klassen 
ASR 06:06:35 I l 
DSR 06:16:33 2 2 
Thomas Krumholt, Dan Hansen, 
Hans G. Olsen 

07:29:24 12 

07:34:11 2 13 
ADRlDSR 08:18:46 4 21 

Ulrik Raljkiær, Jacob Jespersen og Helle Hansen, vinderne af Mix-klassen i Karlebo 
Marathon venter på pokalen 

"Guld pigerne ", Heike Gosse, Anita Mejemose og Pia østergaard ved overrækkelsen af 
MTU's pokalfor den bedste placering i Jysk Marathon og Karlebo Marathon 
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Ny styrmand ved køkkenroret 
Heidi Hennansen har forladt DSR, og ny madmor med styrmandsret j køkkenet er Brigitta 
Nielsen, som efter 15 år i forskellige kantiner rundt omkring i København nu er klar til at stille 
appetitten hos sultne roere, når de vender tilbage til klubhuset efter et par timer på vandet. Hun 
er 34 år og alenemor med en datter på 14 år. 

Brigitta søgte jobbet hos DSR efter et tip fra en veninde, og vil gerne have mulighed for at 
afprøve sine egne ideer i et køkken og lave sund mad til sportsfolk samtidig med, at hun selv 
kan strukturere dagen. 

"Jeg har arbejdet mange forskellige steder, blandt andet hos Egmont, hvor jeg har været 
eneste kvinde blandt mænd, og andre steder var vi kun med kvinder. Der skal helst ske noget 
nyt, når jeg skifter job", siger hun. 
Brigitta lover, at hun kan lave det som folk ønsker, så længe pengene rækker. 

"Det bliver nok ikke til oksehaler og hummerhaler, men jeg vil prøve at fa plads til en 
ugentl igt fiskeret, for det mener jeg folk bør 
spise tit," siger hun. 

30 roere spiser for 60 
Og DSRs roere er sultne. 

"På en ti r.sdag eller torsdag, som er store 
spisedage kan der snildt ryge IO kg kød og 
20 kg kartoller" siger Brigitta. 
Den første tirsdag hos DSR gik det dog galt 
med beregningen af madmængder. Et kiks i 
besti llingen af kød kombineret med en 
undervurdering afhvor stor appetit roerne 
havde gjorde, at en del måtte gå hjem på 
tomme maver. 

"Jeg havde godt nok fået at vide, at de ville 
være sultne, men jeg tænkte, at der måtte 
være grænser for, hvor meget selv sportsfolk 
kunne spise. Jeg havde lavet mad nok til 
50 - 60 almindelige mennesker, men der var 
kun kød nok til de første 30", siger Brigitta 
og forsikrer, at det ikke sker igen foreløbig. 

Af Jakob Rom Johansen 

Grovæder 
Det er store mængder Brigitta arbejder med i køkkenet. En kalvegryde, hvor der gerne skal 
være nok til 70 - 80 personer, som der ofte er til spisning tirsdag eller torsdag, består af 15 kg 
kalvekød, 10 liter sovs og 6 kg ris. Dertil kommer fire store skåle med blandet salat, et par 
liter dressing og seks brød i to-kilos-klassen. 
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Skal du være med i Fremtidens Kajakudvalg? 
Kajakudvalget efterlyser medlemmer, der vil være med til at sætte deres præg på de 
kommende års udvikling afkajaksporten i DSR. Flere af os har været med i udvalget i en 
årrække og er ved at være klar til at overdrage ledelsen af kajakaktiviteteme til nye og friske 
kræfter. 

Vi ønsker derfor at udvide Kajakudvalget med en håndfuld eller flere nye medlemmer, sådan 
at sæsonen 2005 kan blive et overgangsår, hvor nye medlemmer gradvist overtager ansvaret 
for udvalgets aktiviteter fra de nuværende. Vi håber, at kombinationen af nye ideer og 
initiativer og erfaring og rutine er det, der skal til for at opretholde det nuværende 
aktivitetsniveau - og gerne føje nye dimensioner til. 

Alle interesserede kajakroere indbydes på denne baggrund til at møde op til det første møde i 
"Fremtidens Kajakudvalg". Mødet foregår 

Torsdag 4. november 2004 kl. 20 i Bestyrelseslokalet i DSR 

Det spiller ingen rolle , om du er ny pingvin fra i år eller om du er garvet handicaproer. Det 
eneste, der tæller, er at du er glad for at ro kajak i DSR, og at du vil være med til at sætte 
dagsordenen for, hvordan kajakroningen i klubben skal udvikle sig fremover. 

Mange hilsner 
Kajakudvalget (Eva, Signe, Tina, Aksel, Asger, Peter og Søren) 

Det er ikke hårdt arbejde det hele. Stemningsbillede fra Kajakudvalgets "strategi-weekend" 
i Sverige sidste år. (Foto: Søren Me) 
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Kæntring/entringsøvelser for kommende 
styrmænd/kvinder 

I' 

1. Først vippes båden/ra side til 
side 

2. Ups. båden vender og pludselig 
ligger alle i vandet 

3. Så skal al/e mand og udstyret 
reddes 

4 Vel oppe i båden igen og så ellers 
ind i klubben ogfå et varmt bad og 
nogellørl tøj på 
Holdet her er nu vel vidende om 
proceduren. og det giver en ro at de 
ved . hvordan man skal forholde sig. 
hvis uheldet er ude. Entringsøvelsen 
indgår nu som en fast del af 
styrmandskurset. 
(Tekst+Folo. Yvon Lindschouw) 



Er vintergymnastik lige dig? 
Så kan vi sige, at der nu er fuld gang i de fleste af holdene. Holdet om onsdagen starter dog 
først d. 6. oktober og familie gymnastik d. 7. november. 

Der er forskellige lærere alle de 4 dage - så vi er sikre på, at du kan finde det hold , som passer 
lige til dig. Se hold beskrivelsen på hjemmesiden og på opslag i klubben 

Kort om underviserne: 
Susanne Agersnap: Laver hard træningsgymnastik med cirkeltræning. 

Irene Jørgensen: Er uddannet Godtvedinstruktør og ny i klubben. Planen er at lave 2 
forskellige hold om tirsdagen. 
Motion MIK 
Svedig basal grundtræning i eget tempo. Opvarmning, eirkeltræning, sjip, styrke, 
udholdenhed, puls, bevægelighed og meget mere. En alsidig, hård og kropsbevidst træning. Vi 
slutter af med at strække de stive muskler og led, slapper af med lukkede øjne og mærker 
kroppen falde til ro oven på den hårde træning. Oparbejd eller hold den gode grundform på 
dette hold . Alle kan være med, så tag en ven/veninde med! 
og 
Sweet MIK 
En alsidig, dynamisk og hård træning med en blanding af styrke, puls, koordination og 
balance med udgangspunkt i kropscentrering. Kroppen varmes op til en pulserende træning 
over gulv til energisk musik. Ideel træning tor dig, der geme vil lære kroppens grundlæggende 
koordinationsmønstre og samtidig gerne vil svede. Der arbejdes med utraditionelle øvelser, 
hvor kroppen udfordres. Det er absolut ikke dans! En lang sekvens med traditionelle øvelser 
for muskelstyrke og stræk slutter timen af. 

Lars Person - er kommet tilbage. Dette har været et stort ønske fra rigtig mange. Lars er også 
uddannet Godtvedinstruktør og har undervist i DSR i flere år. 
Vi skal arbejde med totalbevægelse, smidighed, styrke og koordination, og vi bruger 
musikken som kilde til at finde ind i øvelserne. Derudover byder jeg indimellem på nogle små 
yoga-serier, som fremmer stabiliteten i kroppen. Mange af vores øvelser i Gotved
gymnastikken ligger tæt op ad Pilates og yoga. Så hvis du kan lide at bevæge dig til musik og 
samtidig vil finde dine "indre" kræfter og ikke mindst roen i din sjæl, så kan du roligt melde 
dig til gymnastikken om onsdagen. Vi afslutter hver gang med 5-10 min. afspænding. 

Maj Johannesen: Fortsætter med fuld energi med blandet gymnastik. 

Asbjørn Torp: Fortsætter morgen gymnastikken som de tidligere år. 

Regitze SiggardNibeke Jansen: Laver familiegymnastik hver søndag. Mød op hele familien 
og vær aktive sammen. 

Vi ser frem til en meget aktiv vinter, og at mange har lyst til at deltage i vinterens aktiviteter. 

Med venlig hilsen 
Lotte Ørnø og Dor/he Bar/els (sekre/aer@dsr-online.dk) 

19 



Tider Mandag Tirsdag Onsdag 

7 - 8 Morgengym. 
Asbjørn 

15-16 

16 - 17 

17 - 18.30 17.30-19.00 Motion gym. Gymnastik 
Gymnastik Irene Lars 

Susanne 
18.30 -20.00 Hård motion Gymnastik 

gym. Lars 
Irene 

20.15 
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1Qstik 
/2005 

Torsdag 

Old Boys 
Elisabeth 

Gymnastik 
Maj 

Gymnastik 
Maj 

Udlejet til 

Kbh. Skiklub 

Fredag Lørdag Søndag 

Morgengym. 
Asbjørn 

Familie-
gymnastik 

Regitze/Vibeke 
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Den første langtur - Kaninlangtur 2004 
Fredag - eventyret begynder 
Fredag den 6. august mødtes 12 kaniner på bådpladsen for at pakke bådene og gøre sig klar til 
det, for de fleste lidt nye og ukendte, som en langtur var. De ti af kaninerne kendte hinanden 
fra racerkanintræningen, og det tog ikke de resterende to deltagere langt tid at falde ind i 
jargonen, ens for al/e var det i hvert fald, at det var en flok forventningsfulde kaniner, der så 
frem til en hel weekend med roning og socialt samvær i højsædet. Vi havde på forhånd 

modtaget en detaljeret liste fra arrangørerne, 
Trine & Agnethe, så vi hver især kunne orientere 
os om, hvad vi skulle sørge for at medbringe til 
fællesskabet og personligt (der var meget slik 
med!! !). Det var meget forskelligt, hvor meget de 
enkelte havde medbragt, nogle var tydeligt mere 
erfarne i at pakke let end denne artikels forfattere 
(Steen red.) 

Vi bliver briefet om, hvordan bådene skal pakkes. 
og hvordan styrmandsslikket fordeles 

Efterhånden fik vi pakket bådene, og selvom det hele gik i et noget mere adstadigt tempo end 
vi var vant til fra den almindelige træning, lykkedes det os at komme af sted i små grupper 
efterhånden som styrmændene dukkede op. Vi forlod vores elskede opfyldning med 
Svanemølleværket i baggrunden, og turen gik ind mod Københavns Havn. Den første aften 
skulle vi overnatte i roklubben SAS på det sydlige Islands Brygge, og turen gennem havnen 
var utrolig smuk med aftensolen på vej ned over byens tage og mulighed for at se Islands 
Brygge fra en helt ny side. Vi ankom, som vi tog af sted, i små grupper, men vel ankommet 
fik vi trukket bådene op på deres græsplæne og slået de medbragte telte op. 
Hurtigt kom aftensmaden på 
bordet, og snart gik snakken 
livligt. Selvom roturen havde 
været af beskeden længde, havde 
de fleste let ved at finde på 
røverhistorier. Om ikke fra 
dagens tur så fra tidligere roture. 

Da det blev tid til at tørne ind, 
havde de fleste også let ved at 
sove, der var dog et ondsindet 
rygte om noget snorken inde i 
roklubben, men synderen blev så 
vidt vides aldrig fundet. 

Man kan ikke forestille sig en bedre udsigt- men hvorfor har styrmanden ikke kontrol over 
slikket? 
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De moralske vindere står vist nok klart for de fleste, men ikke desto mindre mente Nikolaj og 
Kim, at de havde håneretten (men det skulle blive meget værre). Vel gennem Slusen gik turen 
forbi vores venner i SAS. og vi fik en flot tur gennem Københavns kanaler, før vi roede til 
Margretheholm Havn, hvor der blev spist frokost, solbadet og badet (igen?). Under frokosten 
opstod der dog voldsom dramatik. da Nikolaj og Mogens højlydt undrede sig over, at der 
lugtede så dårligt ved picnictæppet. En del af forklaringen blev fimdet ved den lort, der lå ved 
siden af Mogens' leverpostejmad. og resten af lugtede stammede !Ta en anonym roer, der 
havde været så uheldig at lave en rigtig tåsmatter i lorten og glad og !To sad og underholdt. 
mens han guffede makrelmadder med hele foden smurt ind. Heldigt var det, at Nikolaj 
opdagede - og ikke særlig diskret påpegede - sammenhængen inden foden røg ned i 
vådsokken igen. 
Efter denne meget dramatiske frokost gik turen hjemover, og vi fik lige vinket farvel til 
Amager-værket, det sidste af de fire store københavnske kraftvarmeværker, vi så på turen. 

Vel hjemme i klubben blev der pakket ud og sagt farvel. AJle var enige om, at det havde været 
en dejlig weekend - også trods nogens søvnmangel - og at man sagtens kunne gentage sådan 
en tur en anden gang. 

Det havde været en stor 
succes, hvor der, som 
det nok kan ses i 
artiklen, var lagt lidt 
mere vægt på det 
sociale end det 
rotekniske. 

Mange tak til Trine & 
Agnethe for en 
fantastisk vellykket 
weekend . 

Der bliver ledt efler punktet. og det bliver fundet - en gang i mellem. 
Moralen er fortsat høj og humøret i top! 

På vegne af de deltagende kaniner Mogens & Steen 

Så er de her 
Nye maconfiberårer til Vile, Ydun, Vidar og Bjarke er nu leveret og klar 
til brug. 

Af Materieludvalget 
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Svanemøllematch 2004 
Mandag d. 6. september var det tid for det årlige opgør i Kalkbrænderiløbet om bl.a. 
"SvanemølJesilden", "Bolcheglasset", "Spejlet" og "Damepokalen". Kampen om 
"Bolcheglas set" går tilbage til I 895, mens "Spejlet" er fra 1905. 

Statistikken blev 7-4 i DSR favør. I både herre og dame 4-åres stillede KVIK med de 
sædvanlige stærke hold, og der var ikke noget at gøre. Vores kaniner vandt suverænt med op 
til 4 bådlængder. Bøgs bemærkning om, at han ikke sover op til matchen, kan efterhånden kun 
skyldes frygten for materiel skade. 

De to mest spændende løb var Bestyrelsesløbet og Dame 2-åres. 

Havde banen været bare lidt 
længere, er jeg ikke sikker 
på, at vi havde vundet 
bestyrelsesløbet, for KVIK 
kom med en rigtig stærk 
spurt. 
I Dame 2'er var det tæt hele 
vejen, men på de afgørende 
meter trak Anja og Trine K 
sig fri og vandt med det, der 
kaldes en luftkasse (Deres 
spids ved vores l'er). 

I år havde vi sat et stærkt 
8'er hold, som ganske vist 
tabte, men med mindre end 
mange af de foregående år. 

Fra DSR deltog følgende i de i alt 11 løb: 
4 åres Kanindame, Svanemøllesilden; Malene Møhl; Anette Tørning, Karen Søgaard Jensen, 
Rikke Frederiksen og cox Katrine Agergaard. Sejr til DSR © 

4 åres Dame, Glaspokalen: Helene Frische, Kirsten Rifbjerg, Trine Kornbeck, Helle Bak og 
cox: Marianne Juhler. Sejr til KVlK ® 

2 åres herre: Rasmus Fogh Petersen, Christian Larsen og cox Kiri. Sejr til DSR © 

4 åres Kaninherre, Bolcheglasset: Andrew Maddock, Steen Morthorst, Mogens Hvidtfeldt, 
Jacob Blom Andersen og cox Birgitte Sørensen. Sejr til DSR © 
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Det handler om mere end at vinde 
Udstyret med blok, pen og kamera drog jeg af sted til receptionen for 
vinderne af VM og OL i roning 2004, som blev afholdt i DSR 
den 2. september. Det blev en aften fyldt med masser af taler og gaver; et 
bud på, hvorfor Thor fra Guldfireren ror med tungen ud ad munden og 
masser af herlig vindermentalitet 
De var der alle sammen. De mange, som holdt lykønskningstaler; trænerne; familien og os, 
som af nysgerrighed, var mødt op for at se (og tale med) de ægte medaljevindere. 
Kunsten at indfange nogle af aftenens personligheder, her specielt mandskabet fra 
Guldfireren, viste sig at blive i stærk konkurrence med ganske interessante personligheder. I 
jagten på opmærksomhed deltog bl.a. repræsentanter fra "Golden Days", som var mødt op for 
at låne Guldfirerens nyerhvervede guld til en udstilling; "Bitten Clausen", kone til Danfoss' 
stifter (hovedsponsor) og gudmor til Guldfirerens båd (med samme navn); for slet ikke at 
glemme baglandet bag vindernes succes - familie og venner. 

Da det lykkes mig at indfange de to 
VMlbronzevindere, Morten 01gaard Nielsen og 
Gunnar Levring til en snak om deres sejr, fik jeg 
hurtigt fornemmelsen af en boblende begejstring, 
masser af optimisme og en urokkelig tro på deres 
fælles mål om at vinde. Persontræk som senere 
skulle vise sig at gå igen hos alle vinderne, og 
overbevise mig om, at det her handlede om meget 
mere end "bare" at stå på sejrsskamlen med 
medaljerne om halsen. 
Trods dårlige odds som, at de tre dage før VM ikke 
vidste om de havde en båd, og Gunnar, som 
pludselig var syg, ja så fejlede den fælles holdning 
aldrig noget. 
"Vi tvivlede aldrig på os selv og havde under hele 
løbet følelsen af. at vi var med". ''Til sidst trykkede 
vi den bare helt vildt af", sprudler de to 
bronzevindere. 

De s/olle VM bronzevindere i loer med styrmand. 
(fra v.) Gunnar Levring og Mor/en Ølgaard Nielsen. Styrmanden var den kun 14 årige Jacob 
Neergaard og cox John Faulkner (FoIo: Marianne Bentzen) 

Mødet med Guldfireren var først og fremmest sjove og skæve historier om: Thomas Ebert, 
"som ikke kan stå op om morgenen, og ofte er helt stiv som et bræt". Eskild Ebbesen, "som 
altid er superpositiv og tænder på tal", men som ved at udfordre Rasmus Qvist i en løbeduel 
endte med så meget syre i benene, at han i ugen efter OL ikke kunne deltage i noget som helst! 
Hans Thor Kristensen "som løser mange konflikter"; har tilegnet sig betegnelsen, at han "ror 
med slips" (pga. tungen ud ad munden); og som ifølge alle de andre (på nær ham selv) er 
single! Sidst men ikke mindst er der storcharmøren Stephan Mølvig, "som er manden med 
kræfterne", og personen, "som var med til at gøre en forskel". 
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Både medaljer og stor bredde hos Motion-Plus 
I år er der blevet roet som aldrig før. Var det ikke for DSR så var der vist ikke meget 
langdistance-kaproning. l både herre- og dameklassen har vi i de fleste løb udgjort næsten 
halvdelen af feltet. Mellem 20 og 30 personer er fem gange i denne sæson draget landet rundt 
for at kæmpe for DSRs farver. 

I herrekJassen var studenterne fra Århus dog for stærke og løb med guldet. Hu-drengene fulgte 
dem dog til dørs sæsonen, men måtte overgive sig i sidste løb og tage sig til takke med sølvet. 
Lidt længere nede i feltet har Hjalte og Elektra haft en hård dyst hele sæsonen med nogle gode 
indbyrdes kampe. Da røgen havde lagt sig efter sidste løb, var resultatet 3-2 i Hjaltes favør. 
For de unge talenter på Fafner, gik det kun en vej i hele sæsonen og det var fremad. I første 
løb var de over 7 minutter efter Hjalte, men blev i sidste løb slået med mindre en halvandet 
minut. Det kan man da kalde fremgang, og vi forventer store ting fra dem i fremtiden! 

Hos damerne viste K vikkerne sig endnu engang at være for stor en mundfuld og løb med 
guldet. 
Hellerup Dame Roklub har med et,hold, der kunne være mødre til de fleste af os plussere, 
sæsonen igennem imponeret og med en alderspræsident på 57, lykkedes det dem i sidste løb at 
fravriste sølvet fra vores HU-piger, som måtte tage til takke med bronze. 
På pladserne lige efter har Hjalte, Elektra og Fafuer haft nogle gode indbyrdes opgør hele 
sæsonen, som oftest er blevet afgjort med fA sekunder. Indbyrdes har Hjalte vundet tre og 
Elektra to gange. Hver gang med Fafuer lige i nakken. 

The Lumberjacks, Monsterrnix, Silkemix, U96, Guldkaramellerne og De Seje Tøser. Ja 
opfindsomheden er stor, når der skal findes dæknavne til vores 4-åres mixbåde. Men bag disse 
uskyldige navne gemmer der sig bragt kæmpende mænd og kvinder, som kæmper imod hård 
modstand og hårde handikapregler, som favoriserer ældre kvinder i almindelighed og 2-åres 
både i særdeleshed. 

Til slut skal der lyde en stor tak til Thomas Krumholt, som efter 5 års tro tjeneste nu takker af 
fra trænerjobbet. Svend står dog allerede klar til at overtage dirigentstokken. Selvfølgelig 
stadig i parløb med vores allesammens mor Waltraut. 

Forude ligger DM på kortbane, og fotos plussere, der først synes et løb bliver rigtig 
spændende efter en times tid, bliver det jo lidt af en udfordring. 

Af Peter Ogstrup 

Husk at ... 
Alle værftsopgaver skal aftales med MaterieJforvaJteren, som derefter tilrettelægger Kims 
arbejde. 
Af Materieludvalget 
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DSR roere fuldfører 192 timers Le Mans! 
For de uindviede er der her tale om søen Lac Leman, også kendt som Geneve-søen, og 
historien handler om den langtur, det første hold fra DSR roede mellem den 24. og 31. juli i år. 
Undervejs på turen har mere eller mindre rotrætte deltagere dag for dag noteret deres 
oplevelser, sure som søde. Det har resulteret i en rulle håndskreven papyrus, som man nok 
skal have læst grafologi for at tyde helt korrekt. Følgende tekst er derfor forkortet og 
modificeret med læserens forståelse in mente. 

24. juli. Turens første dag fra Lausanne til Vevey 
Dagens tur gik langs en kyststrækning beklædt med frodige vinmarker, hvor selv bønderne 
havde taget sig en fridag . Alle huse langs bredden har egen bådcarport, hvilket fører til et 
muntert liv på søen. Sejlbåde, motorbåde, samt andet godtfolk på søen kiggede undrende, 
mens vi stille og afslappet gled forbi. Specielt pige bådene fik her ekstra opmærksomhed. De 
seks stolte, danske inriggere fulgte dagen igennem hinanden i tykt og tyndt; kaffepauser og 
kortege-roning. 

Solen har bagt på de nordiske 
kroppe, og nogen fortryder nok at 
de ikke smurte mere sollotion på 
HANS krop. Den eneste trøst er, 
at han i morgen vil lyse op på 
søen i stolte danske farver. 

25. juli Vevey - EviaD le BaiDs 
De første var ude a f soveposen 
kl. 6.30. De, der havde ladet sig 
friste af flere lrisb Coffee. måtte 
have en '12 time længere. Det gik 
hurtigt at få lastet bådene, så alle 
kunne dampe af inden kl. 9. 
Sådan virker det, når 
samarbejdede roere, der også kan 

tænke og handle hurtigt og selvstændigt, bliver sat på jobbet. Sjuske-Dan havde dog så travlt 
med at komme af sted i Svante, at han glemte at kappe fortøjningerne og lod fanglinen få sit 
morgenbad. Han fik dog straks et mobilopkald, som bad ham fiske den op igen. Som sagt så 
gjort ... 

26. juli EviaD le Baios - Bellerive 
Aftenen forinden havde vi tilbragt i roklubben i Evian le Bains, med hyggedruk og 
stripmausel. 
Morgenmaden blev indtaget i roklubbens dejlige lokaler, hvor vi var meget glade for at have 
fået lov til at være. Efter endnu en velorganiseret og disciplineret indsats fra samtlige 
langtursdeltagere, var vi klar til at sætte bådene i vandet lidt over halv ni. Først måtte vi dog 
gøre plads for en lokal gruppe brandfolk, der kom for at spille volleyball til stor glæde for de 
kvindelige tur-deltagere. 

En af bådene blev hjulpet i vandet, inden styrmand Birgitte østergaard havde indfundet sig på 
pontonen, med det resultat, at ingen havde ulejliget sig med at se efter bundproppen! "Sikke 
en masse vand der er i", udtalte Birgitte ca. SO m fra land, inden årsagen gik op for dem. 
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I et krisemøde i turtroikaen blev det besluttet at indstille roningen, hente bådene på traileren 
og køre dem den resterende vej til Morges, hvor vi havde en aftale med roklubben. Ingen på 
holdet havde stort kørekort, så vi måtte derfor begrænse os til to inriggere pr. tur. For at gøre 
en lang historie kort gik eftermiddagen, aftenen og lidt af, hvad man normalt kalder natten, 
altså med bådtransport og en masse ventetid. Dog blev der kåret en turmester i Kongespil i 
venteperioderne. 

28. juli Morges - Vevey 
Ovenpå de mange timers venten og trai\erkørsel vågnede de fleste af turens deltagere godt 
trætte om morgenen d. 28 . juli. En let brise fra land varslede, at det ville blive en god dag at 
ro. På bådpladsen foran Club prive stod det synlige bevis på, at motion + godt kan pakke 
inriggere til transport, selvom de er på ferie. De stramt pakkede både forsinkede turens afgang, 
da vi til forskel fra andre morgener var nødt til at fastgøre fangliner og rorliner, der havde 
været brugt til at binde bådene på traileren (i mangel af gjorde). 
Landholdet med (nu pensioneret) storadmiral Christen Krogh indsat som kaptajn for Ford 
Transit'en, trillede traileren til Lausanne, mens vi andre gik på vandet. 
Det skulle vise sig at være en hård tur. .. ! Det flade vand gjorde, at ens solbriller næsten ikke 
slog til, når de skulle skærme for det kraftige lys fra solen og den blå himmel. Der skulle 
samtidig gå op mod hele fem kvarter, inden vi holdt ind i Ouchy for at forsyne os med en 
3 kuglers gammeldaws isvaffel (samt en kyllingeburger til lurens største deltager). 
Man hører af og til om lyn fra en klar himmel, men den tsunami, der på næsten mytisk vis 
rejste sig rundt om båden, greb fat i Hans og flåede ham i vandet, kom alligevel fuldstændig 
uventet en 8 km's penge inden vores destination. Som ansvarlig styrmand følte jeg mig 
forpligtiget til at hoppe i og redde ham, og i vores følgebåde Svante og Gylfe var 
besætningerne også beredvilligt hoppet fra horde i forsøget på at redde ham. Efter et kvarters 
kamp med den slemme enlige bølge fik vi bakset Hans tilbage i båden og iført ham rosko igen 
- de var røget af, da han fløj overbord. 

Aftenens underholdning 
kom efter en gang grillet 
kylling med pasta. 
Anette, Jack og Krumme 
rappede en hyldest til 
arrangørerne, og kort tid 
efter fik vi besøg fra 
Danmark. Amin Jensen 

iiiiiil ..... havde besat Jack - den 
eneste på turen. der var 
stor nok til ham. 
Sangstemmer og andre 
stemmer legede "hit med 
sangen", hvorefter de 
fleste gik i seng. 
Til sidst er kun at 
bemærke, at morgenen 
efter kunne Østergaard -
Pia og Birgitte - med slet 

skjult stolthed i stemmen berette, at de var blevet lagt i seng af det schweiziske politi. Som 
Kim Larsen (næsten) skrev, "strisserne korn, før de ventede dem .... ". 
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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 meget gerne billeder til illustration af indlæg. 

Deadlines 

December nummer (primo december) Mandag den 08. november 

Bemærk: Henvendelser om adresseændringer og manglende levering afbladet rettes til 

kontingentkasserer Ole Hansen enten skriftligt til klubben eller på e-mailadressen: 

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

Hvor intet andet er anført, er billederne taget af redaktionen. 

I Forside: Ægte vindermentalitet i toer kajak - MEN, hvad vandt de ... ?! (Foto Lars Bundesen) 
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Vi har brug for flere instruktører til næste 
år, hvis vi fortsat skal have det nødvendige 
indtag af nye medlemmer. Specielt i juni og 
juli har det været meget svært at få 
instruktionsvagtplanen til at hænge 
sammen. Mange instruktører har i denne 
periode gjort et ekstra arbejde for at afvikle 
instruktionen uden for mange 
hjemsendelser af kaniner. 

Så bød året også på en afsked med Christen 
Krogh, som i flere år har været 
instruktionsrocheF. Christen er blevet 
deporteret til Brasilien, hvor han er 
"Primeiro Secretario" på ambassaden i 
Brasilia. Han har dog lovet, at han nok skal 
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komme hjem for at instruere i sine ferier 
fremover, eller alternativt give instruktion 
på Amazonas, hvis man skulle dumpe forbi. 
Ud over Christen har der været et par andre 
udskiftninger i instruktionsudvalget, så vi 
nu er en god blanding af gamle og nye. 
Desuden spænder udvalget bredt, da der er 
repræsentanter fra stort set alle "grupper" i 
roklubben - aspekter som jeg tillægger stor 
betydning. Undertegnede har siddet i 
instruktionsudvalget igennem mere end tre 
år, og blev medio juli officielt konstitueret 
som ny chef for tropperne, og stiller op til 
posten på næstkommende 
generalforsamling. Det er muligt at se, 
hvem vi er, samt læse om vores 
ansvarsområder på DSR's hjemmeside. 

Af Morten Jensen 



Aktivitetskalender 2004 

November 

December 

Datoer 

4. november 

5-7 . november 

12. november 

26. november 

ll. december 

19. december 

3 1. december 

Nyt fra bestyrelsen 

Begivenheder 

Møde om "Fremtidens Kajakudvalg" 

Stronhult weekend 

Kaproningsmiddag 

Generalforsaml ing 

Julefrokost 

Fredagsbar ved Motion + 

Nytårsfest 

Q Vi har skiftet til ny mail-Ieverandør, vi bruger nu B-one 

Q Tilbud på videoovervågning (digital løsning) indhentes til forebyggelse af 
tyverier i klubben 

Q Der er stadigvæk tovtrækkeri i sagerne om de to forlis tidligere på året (Hugin og 
sculler på Bagsværd). Klubben kontakter nu vidner i begge sager 

Q Annonceudvalget eftersøger bedre brug af annoncørerne i bladet. En mulighed 
kunne være former for rabataftaler, som både er målbare for annoncørerne og 
giver gevinst for medlemmerne. Søgning af legater, som en god indtægt ti I 
klubben, er også en mulighed, der kan udnyttes endnu mere i fremtiden 

Renovering af broen over robådsløbet 
Havnefogeden har givet til.ladelse til at vinterroere kan sejle gennem Svanemøllehavnens 
bassiner, selvom der i perioden 15. november til 15 . marts foregår renovering af broen over 
robådsløbet. 
Vi må bede roerne om at være meget opmærksomme på, at der også kan komme sejlere, som 
kan have svært ved at se dem, især ved sejlads ved ind-/udsejlningen 

OBS-OBS!! 
Karen Lauberg, DSR Motion vil gerne beklage, at hun i sidste nummer afbladet i artiklen, 
DSR på Kulturbavn 2004 (side 12-13) er kommet til at kalde Kresten Bay-Larsen for 
Christian. Undskyldningen er herved overbragt til Kresten! (Red.) 



Instruktionen 2004 
Instruktørerne har endnu en gang leveret 
en stor indsats, I alt 55 har været på 
vagtplanen til de 460 planlagte 
instruktionsture, Hertil kommer de 
instruktører, som har gjort en ekstra 
indsats, når det har brændt på, samt de 
ture, der har været arrangeret via listen 
over "skæve instruktører ", Al instruktion 
foregår påjrivillig basis - DERFOR EN 
STOR TAK TIL ALLE INSTRUKTØRER! 
Vi håber at se jer og mange nye til næste 
år, 
Allerede før sæsonstart var der stor 
interesse for at blive medlem i DSR. Der 
var fuldt hus til begge introaftner, som blev 
afholdt i festsalen . Henover sæsonen har vi 
desuden måttet afvise mange interesserede, 
da der ikke var kapacitet til flere kaniner. 

Instruktionen var i første halvdel af 
sæsonen præget af elendigt vejr. Flere 
gange var det simpelthen nødvendigt helt at 
aflyse pga. kraftig vind, og mange gange 
var det bare surt - forhold som vi desværre 
ikke kan tage højde for, da planlægningen 
af de enkelte instruktionsdage foregår ca. 
en måned i forvejen. Optaget af kaniner har 
næsten været det samme som hidtil (ca, 280 
påbegyndte instruktion), så vejret er 
formentlig årsagen til, at 8-9 % færre fik 
roret i år, end det har været tilfældet i de 
sidste par år. I alt 183 opnåede roret, 
hvilket må betragtes som tilfredsstillende 
under de givne omstændigheder. 
Desuden har der været et antal 
overflytninger fra andre klubber, 
heriblandt et par instruktører, og i 
skrivende stund modtager 
Instruktionsudvalget fortsat 
henvendelser fra roere, der er 
interesserede i at starte hos os. Alm. 
roret overføres normalt umiddelbart 
mod dokumentation, og scullerret 
ved deltagelse i vores teoretiske 
styrmandskursus. Der kræves 
ligeledes deltagelse i vores teoretiske 
styrmandskursus, samt en kanaltur med 
styrmandsinstruktør for at få overført 
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styrmandsret. Dette gælder også 
langtursstyrmænd, hvis de ikke i forvejen 
er bekendte med vores rofarvand, herunder 
specielt Københavns Havn. 

Introfesten var en stor succes, med hele 332 
registrerede deltagere, middagsgæsterne 
indberegnet. Fra udvalgets side blev der til 
stor jubel underholdt med hård rap - hele to 
numre endda, og så var der var pyntet op 
med hyggelig S-togs graffiti på borde og 
vægge. 

Kanindåben d. 21/8 blev generelt afviklet 
til stor tilfredshed blandt både hjælpere og 
kaniner. Der mødte 75 kaniner og ca. 30 
hjælpere op til version 2 af det nye 
dåbskoncept, hvilket bekræfter det rigtige i 
sidste års omlægning af dåben. Der har 
hidtil været faldende tilslutning fra begge 
sider, og sidste år mødte kun 60 kaniner op, 
men nu har rygtet om en dag til glæde for 
alle tilsyneladende bredt sig, Selve dåben er 
som bekendt udformet som et orienterings
løb til vands og til lands, hvor der på de 
forskellige poster bliver stillet en række 
rorelevante opgaver (roning på tid uden ror, 
med kvart åre, 360-graders vendinger, 
genkendelse af forskellige årer/standere, 
knobbinding osv.), For hver opgave gives 
der point, så der afslutningsvis kan kåres et 
vinderhold. 

Fire DSR kaniner havnede hos Kvik, hvor 
dåbenforegår noget mere barbarisk 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 



Ergometerroning for motionsroere 
Vi sveder igen i år, tilbudet er åbent for alle. Vi starter mandag den 25 oktober kl. 19.45. 
Som noget nyt i år har vi fået et tidligere starttidspunkt nemlig kl. 19.45 i stedet for kI..20.IS. 
Videre prøver vi også at lave fællestræning om lørdagen kl. 13.00. 
Træningen vil foregå fra mandag til torsdag kl. 19.45 samt lørdag k!. 13.00. 

Så hvis du har lyst til at træne i et ergometer og gerne med sved på panden, så kom frisk! 
Se endvidere DSR's hjemmeside. 

På vegne afmotionsroerne og DSR Motion 
Thomas Ungstrup Olsen. thomasungstrup@yahoo.dk, og Thomas Quaade, 
thomas _quaade@hotmail.com 

Langtursstyrmandsret 
Er du stynnand. og kunne du tænke dig at blive langtursstynnand? 
DFfR arrangerer over vinteren langtursstynnandskurser for kommende langtursstynnænd over 
hele landet. Datoerne er endnu ikke kendte. 
Kursusdeltagere fra DSR indstilles af langtursudvalget. Er du interesseret, så skriv til 
langtur@dsr-on1ine.dk - så hører du fra os. 

AfLangtursudvalget 

Vinterroning 
Rovagtsordning hver lørdag kl. 13.00 hvor vi sætter båd hold og går på vandet! 
Vi starter lørdag den 16. oktober! 

AfDSR Motion 

Rabat i Friluftsland i uge 48 og 49 
Som medlem afDSR opnår du i perioden fra og med lørdag den 20. november til og med 
lørdag d. 4. december 10% rabat på sports- og fritidsudstyr (undtagen GPS-udstyr) i både 

Friluftsland, Frederiksborggade 44 & 52, København K. Tlf. 3314 5150 
Friluftsland, Butik 172, FieIds Shopping Center. Tlf. 3262 5150 

Friluftsland tilbyder alt i vinter- og vandreudstyr fra støvler, huer, halstørklæder og halsedisser 
til windstopper, fleece jakker og varmt undertøj. Bemærk, at du som noget nyt kan benytte 
ordningen i den nyåbnede afdeling i Fields. 
Læg vejen forbi og få klaret julegaven eller udstyret til skiferien! Husk at medbringe dette 
klubblad (hvor navn og adresse fremgår på bagsiden) såvel som billedidentifikation 
(betalingskort, kørekort eller tilsvarende). 



Langtursrochefens beretning 
Igen i år blev der opslået de traditionsrige 
langture til Berlin og Flensborg. Begge ture 
var vellykkede. En sommertur til 
Genevesøen i Schweiz blev til to ture, da 
interessen var ganske overvældende; begge 
ture fik flotte oplevelser med hjem. 
Pinseturen blev ikke til noget i år. Det 
gjorde til gengæld kanin langturen, som i år 
gik til Hvidovre og Brøndby. Den forløbne 
sæson har været præget af noget færre 
spontane, kortere langture end sidste år, og 
det dårlige vejr har utvivlsomt sin del af 
æren. 

At de strenge regler for uddannelse af 
langtursstyrmænd, som har været en del af 
klubbens reglement i ca. \O år, skulle have 
æren for få langture er i 
år blevet debatteret i 
klubbladet. Heftige 
protester er lykkeligvis 
mundet ud i en 
konstruktiv dialog og et 
fælles arbejde hen mod 
en lettere tilgængelig-
hed. Der arbejdes nu på 
at gøre det lettere at 
opnå langturs
styrmandsret uden at 
uddannelsen forringes. 

Ophænget til 
redningsveste er blevet 
gjort lækkert og 
overskueligt; en opgave 
udvalget er glade for at 
have fået fra hånden, 
og da motionsudvalget 
samtidig har anskaffet nye veste, er 
sikkerheden på vandet nu mærkbart 
opgraderet. 
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Der har været store udskiftninger i 
langtursudvalget i det forløbne år: 
Undertegnede tiltrådte udvalget i efteråret 
som medlem og langtursrochef. I det nye år 
valgte Ulrik Winther, Ellen Odsbjerg og 
Yvon Lindschou at takke af efter mange års 
tro tjeneste i udvalget. Heldigvis er to nye 
roere med interesse for og erfaring med 
langtursroningen for nylig blevet indskrevet 
i udvalget i stedet. Så selv med et medlem 
på orlover udvalget i fin form. 
Undertegnede har valgt at stoppe som 
langtursroehef, og p.t. har der ikke meldt 
sig nogen afløser til posten, men udvalget 
er klar til at tage udfordringen som 
fungerende udvalg uden formand, indtil et 
interesseret medlem skulle melde sig. 

Af Jakob Alnor, langtursrochef 



Indkaldelse til generalforsamling 
fredag d. 26. november 2004 kJ. 20.00 i DSR 
Dagsorden ifølge lovene: 
I) Fremlæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
S) Valg af formand: Paul Briiniche-Olsen genopstiller 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard opstiller 
8) Valg af materielforvalter: Flemming Borg Jensen genopstiller 
9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
I O)Valg af instruktionschef: Morten Jensen opstiller 
I I )Valg af motionsrochef: Karen Lauberg genopstiller 
12)Valg afkajakrochef: Søren Møller Christensen genopstiller 
13)Valg aflangturschef: 
14)Valg afhusforvalter: Mogens Haut genopstiller 
IS)Valg af to revisorer: Mette Bak Rasmussen og Jørgen Blom er villige til genvalg 
16)Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport 
17)Eventuelt 
Der kan stilles særlige forslag,jf. pkl. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal 
stilles skriftlig af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage for 
generalforsamlingen, dvs. d. 27. oktober. 
Af Bestyrelsen 

Oplæg til generalforsamlingen 2004 
Dette blad står (i lighed med de tidligere år) i "Beretningernes tegn". Forud for klubbens 
Generalforsamling beretter bestyrelsesmedlemmerne om sæsonen 2003/2004 i lige præcis 
deres udvalg, så medlemmerne kan føle sig godt klædt på inden de møder op den 26. 
november. 
Det er også muligt at stille skriftlige forslag senest 30 dage før Generalforsamlingen, og det er 
der to medlemmer, som allerede har gjort. Her følger først det indkomne ændringsforslag, og 
derefter alle beretningerne. God læselyst! (Red.) 

Kvalitets løsninger i: 
• Projektering af el-anlæg 
• Udførelse af el-installation 
• Belysnings-anlæg 
• Data og svagsstrøms-installation 
• Automations og sikrings-anlæg 

SA-EL 
Aut. elektro-installatør ApS 

vI Leit Werborg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sox 154 
Tlf.: 38 88 1909 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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Formandens beretning 2003/2004 
• Hvor skal DSR hen? 
• Tre forlis 
• OL i Athen 

Hvor skal I)SR:heo? 
Statistikken vedrørende klubben er 
nogenlunde uforandret. Vi er med knap 
1100 medlemmer fortsat landets største 
roklub. Vi har også et højt aktivitetsniveau 
med mange varierede tilbud til 
medlemmerne. Man kan ikke alene komme 
her for at ro, endda på langture i udlandet, 
men også for at gå til gymnastik, dans eller 
til fest. Eller løbe orienteringsløb. Og man 
kan fa sig et måltid mad. Man kan såmænd 
bruge hele sin fritid i klubben, hvad nogle 
medlemmer da også gør. 

En uddybning af klubbens formål kunne 
formuleres såle<ies.-(se også maj-nummeret 
afbladet, n;. 42(04): 

Roning er fUndamentet/or DSR 's virke, og 
med udgangspunkt i roningen opfylder 
klubben konkret to behov hos 
medlemmerne: 

at kunne holde sig i god/orm og/or 
manges vedkommende også ja opfyldt et 
konkurrence behov 
at kunne give mulighed for socialt 
samvær og/or at skabe sociale netværk 

Det er klubbens niche, at vi kan opfYlde 
begge behov, og det gør vi godt. Det er en 
af årsagerne til-; at vores medlemstal holder, 
mens de fleste andre roklubber oplever 
faldende medlemstal. Vi behøver også det 
høje medlemstal - ja, helst et, der er lidt 
højere - for at fa det til at løbe rundt med de 
mange aktiviteter og det store slid på vores 
faciliteter. 

Ovenstående har været baggrunden for 
bestyrelsens overvejelser om klubbens mål 
for de kommende år. Medlemmernes behov 
ændres og udvikles. For fa år siden var der 
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overfYldt til gymnastikken, nu er det 
omkring roergometrene, at trængslen er. 

Vi defmerer vores målgruppe som det 
moderne storbymenneske; et nysgerrigt 
menneske, som vil prøve sig selv af og 
have nye oplevelser. I bevægelse snarere 
end i ro. Derfor må vi udvikle nye tilbud 
med respekt for, at roning er vores 
grundlag. 

øget samarbejde med andre kan være en af 
vejene. Det gælder samarbejdet med vore 
naboroklubber, men også med andre 
sportsgrene, som fx en svømmeklub, en 
vandpoloklub eller en gymnastikforening. 

Aret, der gik 
Fyldige beretninger fra udvalgene følger 
denne beretning, og jeg skal derfor kun 
knytte få kommentarer til dem, der 
dækkede aktivitetsområderne. 

Det dårlige vejr i sæsonen betød, at der 
ikke var helt så mange kaniner, der fik 
roret. Der er også en tendens til, at en dårlig 
sommer medfører en lavere tilgang af nye 
medlemmer det følgende år, men lad os nu 
se. Hvis vejret var en begrænsning, har 
materiellet ikke været det. Takket være en 
stor indsats fra materieludvalget og aktive 
medlemmer, er vores både i bedre stand 
end vi har set i mange år, og nye både er på 
vej. Efter en serie fireåres inriggere, er det 
nu planen at aptere en serie 2 åres inriggere 
på vores værft. Vi har også faet en toåres 
inrigger som gave, og en anden toåres, der 
har været bestilt i mange år, synes nu på 
vej. Det har betydet, at vi i øjeblikket er 
ved at skille os af med nogle af de mest 
nedslidte både. Det værftssamarbejde, som 
vi har arbejdet med i et par år med KVIK 
og KR som de to andre deltagere, må vi se i 
øjnene ikke bliver til noget. 



Lidt bistorie 
I starten af90'erne begyndte DSR at vise sig på langdistancebanerne rundt om i Danmark. Op 
til 1996-97 havde vi typisk en båd eller to med pr. gang. Der var ikke megen interesse for 
egentlig træning i inrigger, og hvis man ville ro kaproning tog man til Bagsværd. Hen mod 
slutningen af årtiet voksede interessen. Tilbudet teknik+ blev sat i gang for at højne klubbens 
romæssige niveau, og grundet, at der lige pludselig var en pæn del af de aktive, der ikke roede 
den gængse motionsroning, men dog heller ikke var kaproere, supplerede bestyrelsen en 
"motion+-rochef', da de fleste langdistanceroere var motion+'ere. Posten har fungeret fint 
siden, da det indtil de sidste par år stadig kun har været motion+ og ganske fa andre der har 
interesseret sig for inriggerkaproning. Som det er nu, dækker "motion+-rochef'- posten 
teknik+, motion+ og ræserkanintræningen. 

Posten, vi ønsker oprettet hedder "inriggersportschef', og det er ikke et tilfældigt valgt navn. 
Gennem de sidste l 0-12 år er stadig flere roere begyndt at dyrke inriggerroning ikke bare som 
motion, men også som kaproning. DSR har stadig flere både med til langdistancekaproninger, 
Sved-På-Panden (SPP) stævner, Jyske - og Karlebo-maraton samt kortbane-DM i inrigger for 
hvert år, der går. Derudover er deltagerne begyndt at træne og være i klubben langt mere end 
det før har været tilfældet. Endeligt bliver interessen for ræserkanintilbudet og teknik+ også 
større for hvert år der går. 

Formålet med at oprette posten er først og fremmest at skabe klare linier for hvem, man skal 
gå til, såfremt man ønsker at ro kaproninger af den ene eller anden slags i inriggere. Tidligere 
har al kaproning hørt under kaproningschefen, der naturligt nok har svært ved at overskue 
inriggerdelen af sit hverv, eftersom outriggerroningen i DSR, og hvad der dertil hører af 
landsholdskontakter, sponsorer osv. er så stor en post. Motionsrochefen har haft at gøre med 
de roere, der gerne har villet ro inriggerkaproning fx SPP-Iøb, men ikke har kunnet/villet 
deltage på motion+. I forbindelse med deres ønske om at stille op til maratonkaproninger har 
"motion+-rochef' taget hånd om dem. Derudover har motionsrochefens opgave været at 
integrere de nye kaniner, stå for rovag1sordningen samt lave arrangementer for klubbens 
motionsroere, herunder dem, der er interesserede i at ro 8GP, men ikke egentlig kaproning. 

Inriggersporlschefen skal varetage følgende opgaver og dermed aflaste motions- og 
kaproningschefen i deres arbejde. DSRs træning og deltagelse i inriggerkaproninger, herunder 
bl.a. motion+, SPP-inriggerløb, maraton og træningen til Svanemøllematchen. Desuden stå for 
tilbuddet teknik+, samt evt. andre kaproningsrelaterede tiltag. Inriggersportschefen kan hertil, 
som de andre bestyrelsesmedlemmer, oprette et udvalg til at hjælpe sig, og dette udvalg vil 
kunne støtte i inriggersportschefens arbejde og gøre posten synlig og tilgængelig for klubbens 
medlemmer. Samtidig skal inriggersportschefen samarbejde med motionsrochefen angående 
fordeling af både til træning og motionsroning og med kaproningschefen angående de 
kaproninger, der falder ind under begges ansvarsområder, samt kontakten til Rees legat. 

Vi mener behovet for en sådan post er der nu og kun vil blive større de kommende år, så 
derfor vil vi gerne stille forslag om oprettelsen af en sådan post gennem ændringerne i §7 og 
§9 i klubbens love. 

Af Thomas Krumholt og Dan Hansen 

Il 



Forslag til ændring af DSRs love § 7 og § 9 
§ 7 ændres til (ændringer i kursiv): 

§7 Bestyrelse 
Klubben ledes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af formanden, kassereren, sekretæren, materielforvalteren, 
kaproningschefen, instruktionschefen, motionsrochefen, inriggersportschejen, 
langtursrochefen, kajakrochefen samt husforvalteren. 
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med op til 3 medlemmer. ( ... ) 

(Resten af §7 lades stå uændret). 

§ 9 ændres til (ændringer i kursiv): 

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

I) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
S) Valg af formand 
6) Valg af kasserer 
7) Valg af sekretær 
8) Valg af materielforvalter 
9) Valg af kaproningschef 
IO) Valg afinstruktionsrochef 
II) Valg afmotionsrochef 
12) Valg aj inriggersportschej 
13) Valg afkajakrochef 
14) Valg aflangtursrochef 
IS) Valg af hus forvalter 
16) Valg af2 revisorer 
17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport 
18) Eventuelt 
( ... ) 

(Resten af §9 lades stå uændret, bemærk at nummereringen af punkt I 1 til 18 også er med i 
ændringen men ikke i kursiv) 

Motivation for oprettelsen af posten "Inriggersportschef" i DSRs bestyrelse 
Når man taler om at oprette en ny post i DSRs bestyrelse er der to spørgsmål man må stille sig 
selv. Hvad skal posten dække af ansvarsområder? Og er der inden for disse ansvarsområder et 
stort nok behov i DSR til at kunne retfærdiggøre en fast, generalforsamlingsvalgt post i 
bestyrelsen? 

IO 



Når vi kan anskaffe nye både, er det fordi 
økonomien udvikler sig tilfredsstillende. En 
rimelig økonomi er også baggrunden for, at 
vi har kunnet afsætte midler til nødvendig 
vedligeholdelse af huset godt støttet af det 
nye husudvalg. Det ændrer dog ikke ved, at 
større ombygninger alene kan ske med 
økonomisk støtte udefra. 

Formanden, Paul Bruniche-Olsen, 
udskriver diplomer til årets kaniner (Foto: 
Peter Wigh Magnus) 

Madordningen er et vigtigt omdrejnings
punkt, og det er derfor glædeligt, at vi har 
faet Brigitta som ny i køkkenet, da Heidi 
efter et par års god indsats valgte andre 
græsgange. 
Klubbens fester er trækplastre. De 
arrangeres oftest af bestyrelsesudvalgene, 
og det kræver store ressourcer oven i alt det 
andet frivillige arbejde, der udføres af 

udvalgsmedlemmerne. Det er ikke holdbart 
i længden. På den baggrund var der i 
foråret opslag efter et festudvalg, som 
kunne stå for koordineringen af festerne, 
men ingen meldte sig. Der er derfor fare 
for, at vi i fremtiden må klare os med færre 
fester, end vi er vant til! 

Tre forlis 
2004 bød på flere uheldige hændelser på 
vandet. Med få ugers mellemrum havde vi i 
maj tre forlis. I uvejr forl iste en kajak i 
Svanemøllebugten, en fireåres inrigger blev 
ugen efter sejlet ned af en sejlbåd i 
Københavns Havn, der ikke holdt udkig, og 
ugen efter havarerede en dobbeltsculler på 
Bagsværd Sø, fordi Bagsværd Kommune 
havde fjernet afmærkningerne til 
kajakstartbåse, der lå under 
vandoverfladen, men ikke selve båsene! Vi 
er nu ved at køre erstatningssager overfor 
Bagsværd Kommune og sejleren. Episoden 
i havnen var alvorlig, faktisk er det et 
under, at ingen kom alvorligt til skade, og 
alle kunne "nøjes" med psykiske skrammer. 

Forlisene understreger to ting: Check altid 
vejrudsigten før du går på vandet; selv den 
milde danske sommer er ikke altid så mild, 
og roning i Københavns Havn kræver 
skærpet opmærksomhed og stor 
påpasselighed. Det bliver ikke bedre med 
nye regler, hvorefter roerne skal gennem 
Lynetteløbet. 

OL i Athen 
Det er ikke i hver årsberetning, at 
formanden kan skrive om OL, det er ikke 
hvert år, at formanden kan skrive om guld 
til danske roere, og det er ikke hvert år, at 
formanden kan skrive om OL-guld til DSR
roere. Det kunne formanden i 1996 og det 
gør han så også i år. Tillykke til dansk 
roning for en stor indsats i Athen og til de 
mange andre flotte placeringer som dansk 
roning og DSR's roere fik i 2004. 

Af Paul Bruniche-Olsen 
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Instru-hvad-for-noget? 
Instruktør. 
Ordklasse: Substantiv. 
I == vejleder, underviser. 
2 = person som vejleder roere når de indøver roteknik, samt integrerer de samme i roklubbens 

sociale sfære. 

Det er sjovt at være instruktør. Som instruktør i DSR møder man nemlig de nye medlemmer 
før alle andre - medlemmer som udelukkende har positive forventninger til netop dig. 
Som instruktør er man det første indtryk kaninerne får afDSR, og det forpligter selvfølgelig, 
fordi man, udover den tekniske del af ro-instruktionen, som en anden tutor er en afgørende 
faktor for den socialisering, som på sigt er medvirkende til, at kaninerne bliver glade for DSR. 

For at bibeholde det høje tekniske niveau i DSR, samtidig med at vi fortsat magter det 
nødvendige indtag afnye medlemmer, har roklubben / instruktionsudvalget brug for et stort 
antal instruktører, som er villige til at indgå i instruktionsvagtplanen. 

Hvis du vil være ro-instruktør kræver det: 
• At du har rutine som alm. roer (haft roret i minimum et år eller roet over 600 km). 
• At du har styrmandsret. 
• At du har lyst til at lære fra dig og integrere nye medlemmer i roklubben. 
• At du vil instruere minimum ti gange i den første sæson som instruktør, og er villig til at 

instruere i mere end en sæson. 

Til gengæld vil du: 
• Deltage på modul A og modul B i DFfR's (Dansk Forening for Rosport) 

klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i løbet af vinteren. Kurserne 
giver dig et grundigt kendskab til roteknik, en større bevidsthed om roning samt en række 
pædagogiske redskaber til brug for instruktion - viden du også kan bruge ifrn. din egen 
roning. 

• Kunne skabe et større netværk i roklubben, både blandt nye medlemmer og andre 
instruktører. 

• Være med til at fastholde DSR's høje niveau for instruktion og ikke mindst gøre 
instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion til klubben for de nye roere. 

Henvend dig til instruktionsudvalget (instruktion@dsr-online.dk) eller skriv dig på listen på 
opslagstavlen i slyngelstuen, hvis du vil være med til at præge udviklingen af de ca. 280 
kommende kaniner. Af hensyn til tilmeldingsfrister skal vi helst have besked inden d. 1/12. 

Af Morten Jensen, !nstruktionsrochef 



Husforvalteren beretter 
Efter kaproningschefen er jeg den, der bruger flest penge i klubben, men vi har et stort 
klubhus, og det koster at holde det i stand. Alene rengøringen koster meget, til gengæld er 
standarden i dag højere end for få år siden, hvor der var mange klager. MEN det kniber med at 
holde orden, for mange medlemmer sjusker. I bådhallen er der generelt alt for meget rod med 
tomme flasker og glemt tøj, og uden for på bådpladsen er det ikke bedre, for eksempel flyder 
det med gamle klude i græsset ved kajakskuret. 
Der er sket diverse istandsættelser. På bådpladsen er springene mellem betonpladerne og 
springet mellem bådhallen og bådpladsen blevet fjernet, så det er blevet lettere at køre bådene 
ud og ind . 
Robassinet er blevet malet med epoxy, og ydervæggene er blevet pudset op. Det sidste blev 
ikke helt vellykket, idet væggen ikke ville tørre ud på grund af, at terrassen over bassinet var 
utæt. Det krævede en større reparation af belægningen på terrassen. Samtidig viste det sig, at 
den øverste repos til tagterrassen var defekt. Og stykker var begyndt at falde ned. Ved at 
hugge alt det løse ned viste det sig, at betonen var så mør, at hele reposen måtte støbes om. 
For at prioritere husvedligeholdelsen højere er der nu nedsat et husudvalg. Udvalget har 
afholdt en række vedligeholdelsesdage, hvor der er blevet malet terrassemøbler og en del 
vinduer samt pyntet på haven. Der har været skiftende, men generelt god tilslutning først og 
fremmest af kaniner. Det er meningen, at vedligeholdelse af huset skal være en mulighed som 
alternativ til .bådvedligeholdelse. 
Udvalget har også arbejdet med projektet til renovering af saunaen og herrebadet, men 
desværre mangler der for øjeblikket penge til at udføre renoveringen. Efter planen bliver 
saunaen meget mere brugervenlig end i dag, specielt for damerne, idet det nuværende forrum 
bliver et omklædningsrum for damer. Saunaen bliver stadig fælles, men med en indgang for 
damer og en anden indgang for mænd. 

Af Mogens Haut 

Mange jliltige hænder har i sæsonens løb hjulpet med til vedligeholdelse af klubben - her er 
det klubbens terrasse møbler, somfår en tur! (Foto: Lars Bundesen) 
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SALSA 
I vintersæsonen hor du nu mulighed for at melde dig til salsa på flere niveaueri 
Der vil være noget for dig der allerede kan de grundlæggende salsatrin, drejninger og dips (let 
øvede), og for nybegynderen med de stive ben og generte dansemuskler - jeg underviser med et smi I 
på læben og der er plads til pjat og improvisation. 

Nybegyndere: 
Salsa er , som I sikket ved, en pardans - manden fører og kVinden lader sig fører. Stilen bliver 
blandet: I vil få en god rytmesikker base , mange trin, en del drejn inger og kombinationer samt snuse 
til forskellige di ps. 

Let Øllede Z (VI fortsætter, hvor vi slap I foråret): 
Vi træner nye figurer, trin, drejninger, dips og styling, men lægger også stor vægt på jeres 
basisrytme og grundtrin. 

på begge hold vil der derudover blive leget lidt med Merengue og Bachata rytmerne. 

Sted: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Dato: Start mandag d. 27 september 2004 
Tid: Begynder: 1900-2030 • Let øvet 2 : 2030-2200 
Pris: For 10 lektioner - DSR medlemmer 300,- dkk • for alle andre 500,-

Ser frem til nogle fornøjelige timer - Barbara 

Barbara VVassard 
Barbara har danset salsa siden 1986, hvor hun boede et år i Colomb ia. 
Hendes stil er en fUSion af diverse salsastilarter - hovedsageligt 
colombiansk, puertoricansk og cubansk krydret med lidt New York og 
LA Style. 

Barbara har , siden det blev grundlagt , været en aktiV del af det 
Københavnske solsomiljø, både som performer og underviser. 
Hendes specialer er; ladymoves, dips og Salsa Survival Crosh Courses 
for Solsofonter. Hun har lavet shows i Australien, Sydafrika, Kenya 
og i hele Danmark, bia. med salsabandet Salsa Loco I Tivo li. 

Barbara vandt I 2001 guld I Københavnsmesterskabet I Salsa, sølv i 
Danmarksmesterskaberne og deltog samme år i de Nordiske Salsa 
Mesterskaber sammen med Jon Dannerfjord. Henter løbende ny 
inspiration i udlandet; Colombia, Puerto R,co, Argentina, Mexico og 
lied de årlige European Salsa Festival I Holland. 

Underviser: Barbara Wassard · +4526837827, bawaho@ekJt.com 



Desuden blev otte døbt til aftendåben -
heraf to gamle medlemmer! Og så sneg en 
gæst sig til at blive døbt - det er vist aldrig 
sket før, men så populært er det altså 
blevet. . . At man aldrig kan vide sig sikker 
som udøbt, bekræftes af den allersidste dåb, 
som blev foretaget kJ. 03 i havnen! 
Tilfældet ville, at tidspunktet for vores dåb 
faldt sammen med KVIK' dåb (som minder 
om vores hedengangne), og der skal nok 
være mange kaniner. som er glade for, at de 
ikke skulle samme tur igennem ... ! Fire 
kaniner slap dog ikke, da de uden for 
program lod sig "overtale" af et par 
oprørske hjælpere fra den gamle garde til 
en barsk tur i KVIK' vridemaskine. 
Dåbsudvalget bestod i år af Agnethe 
Christensen, Helene Frische, Mette Bak 
Rasmussen og Trine Hansen. I gjorde det 
godt- TAK FOR INDSATSEN! 

Scullerinstruktionen er i mange år 
udelukkende blevet varetaget af Mogens 
H9Ilt. Mogens er fortsat en aktiv 
scullerinstruktør, men instruktionen er i år 
blevet udvidet markant. Hele ti 
scullerinstruktører har stillet deres 
ekspertise til rådighed - både i 
Svanemøllen og på Hjelmsjolejren. 
Instruktionen er forløbet meget 
tilfredsstillende, men også her må det 
antages, at vejret har haft en væsentlig 
indflydelse - ikke mindst på Hjelmsjo, hvor 
der i lange perioder stod en stiv vind på 
langs af søen. Ikke desto mindre er 42 
registreret som sculleraspiranter, dvs. har 
deltaget i instruktionen. Heraf fik 14 
scullerret mod 13 sidste år. Det er lidt 
ærgerligt, at den udvidede instruktion ikke 
har båret større frugt, og vi ønsker at endnu 
flere benytter sig af dette tilbud til næste år. 
Tak til SCULLERINSTRUKT0RERNE! 

Også en stor tak til 
STYRMANDSINSTRUKT0RERNE! Der 
blev i 2004 afholdt tre teoretiske 
styrmands kurser, mod normalt fire-fem (et 
enkelt planlagt kursus måtte i foråret 
aflyses pga. manglende tilmelding). Den 
praktiske del af stymlandsuddannelsen har 
desværre været lidt præget af mangel på 
styrmandsinstruktører - der er i skrivende 
stund uddannet 21 styrmænd, og der kører 
pt. to praktikhold, så det endelige antal 
forventes at blive ca. 33 . Det er lidt i 
underkanten, hvis vi fremover skal undgå 
styrmandsmangel på store aftener. Hvis du 
gerne vil være styrmandsinstruktør, eller 
hvis du allerede er styrmandsinstruktør, 
men bare ikke har været aktiv som sådan på 
det seneste, vil vi derfor meget gerne have 
din hjælp til næste år - evt. på et delehold. 
Man behøver ikke at være alm. instruktør 

for at være 
styrmandsinstruktør. 

Som optakt til sæsonen 
afholdes hvert år en 
instruktørdag med 
forskellige aktiviteter, 
evaluering og 
brainstorming. I år måtte 
en del af programmet 

desværre aflyses pga. dårligt vejr. Henrik 
Winther, kendt underviser fra DFfR's 
kurser, var inviteret, og holdt oplæg om 
forskellige kanin- og instruktørtyper, og om 
hvordan disse bedst kan håndteres. Der var 
lagkage, og mange instruktører var 
fremmødt. Dagen afsluttes traditionelt med 
en middag. 

Det er sjovt at være instruktør, og der er 
stor frihed forbundet med det - man kan 
selv bestemme, hvilke dage man vil 
instruere, bede sig fritaget i perioder osv. 
Derfor er det uforståeligt, at der i år, 
specielt i de sidste måneder af sæsonen , har 
været en del tilfælde af udeblivelser fra 
instruktørsiden. Det skal klarlægges, om vi 
fra udvalgets side skal foretage ændringer, 
eller om det skyldes andre årsager, hvorfor 
emnet tages op til fælles diskussion på 
næste instruktørdag. 
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Leder 
Denne gang vil bladet være fyldt med udvalgenes beretninger, som oplæg til General
forsamlingen den 26. november her i klubben. Redaktionens bidrag bliver beskedent, men jeg 
vil dog ikke undlade, at berette lidt om, hvad der sker i redaktionsgruppen. 

Post Danmark har med deres fantastiske "porto-plan" rigtig fået ram på alle klubber og 
foreninger, som udgiver blade - også DSR. Det betyder en væsentlig forøget omkostning ved 
udsendelse afbladet og bevirker, at vi snarest skal tage stilling til, hvordan vi vil informere i 
fremtiden? 
Trods Annonceudvalget via annoncerne dækker en stor del afbladets udgifter (se deres 
beretning side 27), så er det spørgsmålet om, hvorvidt bladet overhovedet kan overleve med så 
store udgifter alene til porto? 
Alternativt, kan bladet læses på hjemmesiden, som en pdf-fil; det kan udkomme knapt så tit; 
og/eller supplere det elektroniske nyhedsbrev. Mulighederne er mange, og på bestyrelsens Y, 
strategidag tager vi hul på problematikken og forsøger at nå frem til mulige løsningsmodeller. 

Tidligere på året sagde vi desværre farvel til Annemette, som meldte sig ud af klubben, men til 
gengæld fik vi op til flere nye hoveder. I dag består gruppen af følgende medlemmer: 
Yvon, som skal svinge tryllestaven og få bladet til at se ud, som vi altid har drømt om. 
Jakob, som kun er "til låns" fra en jysk roklub, men som nu bidrager med journalistiske 
indslag, artikler og gode inputs. 
Så er der Peter og Henrik, som har været med i gruppen rigtig længe, og de er ganske enkelt 
slet ikke til at undvære, da de kender alle procedurerne. 
Peter er vores IT-mand, den store billedbehandler og ikke mindst layouter (allround). 
Henrik fungerer som hele bladets korrekturlæser. 
Tak, for jeres kæmpe indsats med bladet og i selve gruppen! 

Det er før hørt og skrevet, at NU ændrer bladet layout, men ak, vi har hele tiden manglet 
ekspertisen og tiden, men med flere til at løfte opgaverne og en "gammel" layouter på holdet, 
ja, så er vejen banet, og "prøvetryk" i Pagemaker har allerede set dagens lys! 

Denne gang har vi, som en lille forret inden den store hovedret, leget lidt med spalter og 
billeder i Word. God appetit! 

På redaktionens vegne Marianne Bentzen, redaktør 
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Uforpligtende Tilbud: 
• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-ekJund.dk-Telf. 70206776 

E-mai!: hel@alfa-eklund .dk - Fax. 70204413 



Kajakberetning 2004 
Det elendige danske vejr, der i lang tid 
dominerede sommeren, satte naturligvis sit 
præg på kajaksæsonen 2004. Mens de nye 
pingviner og handicapdeltageme mere eller 
mindre modstræbende trodsede vejrliget og 
gik på vandet i begyndelsen af maj, så var 
der et ikke ubetydeligt antal motionister, vi 
først så på vandet langt henne i juli. Sådan 
er det nu en gang. Alle har deres 
egen individuelle måde at være 
kajakroer på, og det er en dej af 
charmen og attraktionen ved 
vores idræt. 

Den sene begyndelse på 
sommeren satte også sit præg på 
kajakudvaJgets aktivitetsplan, 
hvor tilbuddene kom som perler på en snor 
i løbet af august og starten af september. 
For eksempel stod udvalget bag 
kajakpoloturneringen 28 . august, hvor 
ca. 25 DSR-medlemmer havde en yderst 
underholdende dag i det våde element. Ikke 
mindst de mange deltagende baglænsroere 
udviste stor entusiasme. Her skal også 
nævnes et par andre arrangementer, som på 
trods af et mindre deltagerantal var meget 
vellykkede: Det gælder weekendturen til 
Ostra Ringsjo i Sverige 3.-5. september, 
kajaksafarien op ad Mølleåen 
12. september samt i juli den årlige udflugt 
til TCB med roning i kapkajak på 
Bagsværd Sø. 

Der har været fuldt blus under instruktionen 
af de nye pingviner i år. [ alt 30 DSR
medlemmer har fået tilbud om instruktion, 
og det er et antal der er på linje med 
kajakklubber, der er 2-3 gange så store som 
DSR's kajaksektion. Langt de fleste 
pingviner er kommet igennem forløbet, selv 
om frafaldet af forskellige grunde desværre 
har været lidt større end sidste år. Det er 
imidlertid mere end tvivlsomt, om vi kan 
opretholde den høje kapacitet for 
instruktionen i de kommende år. Årsagen 
er, at det trods de mange ti Idelte kajakretter 

kniber alvorligt med tilgangen afsåvel nye 
instruktører som nye roere inden for 
konkurrenceroningen. Det rejser naturligt 
spørgsmålet om hvorvidt rekrutteringen til 
kajakinstruktionen er den rigtige, eller om 
vi skal tænke i nye baner frem for kritikløst 
at tilbyde pladserne til inriggerroeme efter 
anciennitet. 

Når det gælder konkurrenceroningen. har 
aktivitetsniveauet været på linje med eller 
lidt under de seneste par år. Som beskrevet 
andetsteds havde DSR tre roere med i den 
første udgave af Sea Challenge Fyn. Der 
var fire DS R-roere med i årets Tour de 
Gudenå, heraf tre på den lange 120 km 
distance, hvor bl. a. Titus Gylvin gjorde sig 
bemærket med en 2. plads i K2 sarnrnen 
med Christian Grau fra Maribo Kajakklub. 
Også i en række af løbskalenderens øvrige 
starter har DSR været repræsenteret. 
Pladsen tillader dog ikke, at vi nævner dem 
alle her. I det ugentlige Hellerup Handicap
ræs har der i snit været en halv snes 
deltagere fra DSR, og mange har opnået 
gode tider. 
På materielsiden har vi fortsat den løbende 
ud fasning af ældre og udtjent materiel til 
fordel for nye kajakker, især målrettet 
begynderne. Specielt instruktionen slider 
hårdt på materiellet, hvilket ikke kan undgå 
at give lejlighedsvise gener for roerne, men 
alt i alt er kajakparken i, hvad der må 
karakteriseres som fornuftig stand. Når det 
gælder materiellet i den svære ende af 
skalaen, har vi som tidligere omtalt nydt 
godt af en donation fra Tuborg Fondet til 
indkøb af en kap K2. 

Af Kajakudvalgel 
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Beretning DSR Motion 
Generelt 
Med 600-700 ud af cirka. 1000 medlemmer 
i DSR udgør motionsafdelingen på mere 
end en måde fundamentet og bredden i 
DSR. Dels har motionsroere mange 
forskellige ønsker og behov, der gerne skal 
gå op i en højere enhed med de 
tilgængelige ressourcer i form af materiel 
og rotider. Og så er det sociale element 
vigtigt. Jo tak, der har været rigeligt at se 
til, men det har også været sjovt. 

Det vil vist ikke være forkert at sige, at 
sæsonen i høj grad har været præget afvind 
og byger (læs: møgvejr!). For første gang i 
mine syv år som roer roede vi i slud i 
starten af april. Var det mon et hint fra oven 
om, hvad der var i vente? Dog har 
rostatistikken overraskende ikke lidt 
synderlig last - her er registreret i alt km 
63.627 roede km (oktober ikke medregnet) 
sammenlignet med 71.209 km sidste år og 
64.508 km i 2002. Også årets kaniner har 
taget godt fat om årerne, hvor flere ligger 
helt oppe i top 20! Jeg vil gerne ønske jer 
tillykke med jeres standhaftighed, der 
forhåbentlig vil blive belønnet næste år! 
Den eneste fonn for roning, der er gået 
tilbage i år er til gengæld verandaroningen, 
der desværre har måttet lide gevaldigt i det 
ustadige vejr. 

Uden solid opbakning kunne jeg ikke have 
nået rundt om alle opgaverne. Derfor vil jeg 
gerne sige tak til rovagterne for 
vedholdende at styre logistikken i 
forbindelse med rovagtsordningen. Jeg ved, 
at det kan være sin sag at få puslespillet 
med op til 80- I 00 roere pr. gang til at gå 
op! Og tak til Motionsudvalget for det 
lange seje træk og de mange fine 
arrangementer ikke mindst på førstesalen! l 
får gerne fem kokkehuer af mig for de 
kulinariske oplevelser. 

Motionsture 
DSR er sammenlignet med andre 
københavnske roklubber privilegeret med 
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et rigeligt stort dagligt rofarvand, hvilket vi 
forsøger at afspejle via vores planlagte 
korttursprogram. Dog har vejret drillet 
igen, hvorfor vores planlagte Dragørtur for 
eksempel måtte omlægges til Slusen, og en 
afvores måneskinsture helt usædvanligt gik 
nordpå - for nogles vedkommende helt til 
Skodsborg! Alt i alt er der blevet afviklet 
følgende fællesture i år: 
Esrum Sø 22 km 
Struckmannsparken (100 års jubilæum) 28 km 
Grilltur til Margrethehavnen 15 km 
Morgenroning til Tårbæk 18 km 
Dragørtur (Slusen) 28 km 
Lys og lygte-roning (Kulturhavn) 25 km 
Brunchroning 18 km 
Hvidovre - Vallensbæk Havn 5.8 km 
Furesø 24 km 
.. og ikke mindst 4 måneskinsture å 22 km 

Her ses en af de utallige mtmeskinsture, 
som altid er en sikker succes for nye som 
gamle medlemmer (Foto: Lars Bundesen) 



Nu begrænser motionsroningen sig 
heldigvis ikke til de åbne roture. 
Tværtimod glæder det mig at se at diverse 
subgrupper eksisterer i stor stil i DSR, om 
det så erTTP hyggeture, IO.-årsroeme, 
regnbueroerne, piraterne med videre. Det 
har overbevist mig om, at med en smule 
initiativ og sociale fællestræk kan man nå 
rigtig langt med at udnytte sit kontingent 
optimalt. Morgenroning er endnu et 
glimrende eksempel, hvor jeg ved, at flere 
grupper i år har udnyttet det flade vand og 
nydt den særlige seven o'clock 
0resundsmorgenstemning. Lad os få endnu 
mere af det næste år! 

l den forbindelse er Groupcare et glimrende 
værktøj til at organisere og 
koordinere sine aftaler. Ogjeg er 
glad for, at vores it-administrator 
Michael Qvist har været så 
forudseende at sørge for VIP 
medlemskaber til alle, der har 
tilmeldt sig den officielle 
mailliste. 

Sved-på-panden og 
oUlriggerroning 
Motionsroere med hang til 
struktureret motion har der været 
rigtig mange af i DSR de seneste 
5-10 år. Inspireret af tiltag som 
Motion+ og Teknik+ har flere og 
flere efterspurgt struktureret 
træning uden, at der nødvendigvis er et 
seriøst kaproningsmål forbundet med det. 
Sved-på-panden roning og outriggerroning 
er begge to tilbud, der rammer dette formål 
godt. 

I år har et enkelt hold deltaget stabilt til 
Sved-på-panden løbene, mens andre hold 
har prøvet det en enkelt gang eller to. Et a f 
motionsholdene er gået virkelig til 
makronerne og har selv trænet til og 
fortjent vundet både Jysk og Karlebo 
maraton - endda til deres egen store 
overraskelse! 

Som der sikkert er flere, der har bemærket 
så har outriggerroning min særlige 

interesse. Derfor er det også med stor 
tilfredshed, at jeg kan notere mig, at 
Hjelmsjo juntaen fortsat består og har 
forstået at løfte arven fra Mogens Haul med 
fuld valuta for pengene. Det tegner godt for 
fremtidens scullere - erfarne såvel som 
nybegyndere. 

Også outriggerprojektet har stillet til start 
med fuldtallige hold til alle tre otter-grand 
prix regattaer sågar med en enkelt sejr og 
flere tredjepladser i hus. Der er noget der 
tyder på at interessen for motionsoumgger
roning har bidt sig fast de seneste år og er 
kommet for at blive. Del har selvfølgelig 
min fulde opbakning også fremover. 

Catrine og Kirsten ejier al have vundet en 
tredjeplads i otter-grand prix åben 
herreklasse fjerde division i Brabrand 

Vinteraktiviteter 
Udover at motionen med stor succes blev 
holdt flittigt ved lige under ergometer
rovagtsordningen samt til gymnastik og 
dans, så blev vinteren også en tid med input 
til inspiration - to foredrags-aftener og en 
enkelt filmaften. 
Vicedirektør Karl-Gustav Jensen var forbi 
og berettede om de fremtidige planer for 
Københavns Havn inklusiv et forsigtigt gæt 
på, at vi nok får vores 'smutvej' til Havnen 
- om ca. 10 år! 
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Så er det godt, at man efterfølgende kunne 
søge trøst i Victor Feddersens udmærkede 
vejviser til succes - "IO punkter til hvordan 
man bliver et vinderteam"! Om 
Guldfirerens sejr til OL i '96. Et godt 
perspektiv at have med sig, da man senere 
på året kunne glæde sig over 'det ekstra 
OL-gear' og den deraf følgende 
medaljehøst af ædleste karat til Guldfireren 
i dansk roning 2004 . 

Sikkerhedfremfor alt ... 
(Foto: Lars Bundesen) 

Sikkerhed 
Sikkerhed i forbindelse med roning er i år 
kommet i fokus af flere grunde. Sikkerhed 
er primært styrmandens ansvar, hvor 
styrmanden skal sørge for dels at 
materiellet er i romæssig forsvarlig stand, 
dels at tage forbehold for vejrmæssige skift, 
trafik, ændring i roernes roevne mv. 
Styrmanden skal i det hele taget være på 
forkant med enhver situation, der kan 
bringe først og fremmest sine medroere 
dernæst materiellet i fare. 

I den forbindelse hilser jeg den 
obligatoriske entringsøvelse i forbindelse 
med styrmandskurset velkommen, ligesom 
en fornuftig omgang med alkohol næsten 
bør være overflødig at nævne. Og med 
webadgangen til DMI's hjemmeside i 
bådhallen er der nu også mulighed for at få 
den seneste vejrudsigt for lokalfarvandet. 
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Københavns Havn har i år valgt at øge 
deres sikkerhedsforanstaltninger mod 
terrorister (i fritidsfartøjer!), hvorfor vi er 
blevet påbudt at ro ind i og ud af 
Københavns Havn via Lynetteløbet. Jeg har 
desværre ingen forventning om, at hverken 
Københavnskredsen eller DtFR kan få 
omstødt denne beslutning, hvorfor det 
fortsat vil være gældende regel for valg af 
rute fremover! Det har jeg yderligere taget 

konsekvensen af i 
forbindelse med 
outriggerroning, hvor jeg 
har nedlagt forbud mod at 
krydse Kronløbet i 
outrigger, svava og gig 
med styrmandsdunk. I 
praksis betyder det, at man 
kan ro i de nævnte 
bådtyper ti I og med det 
nordøstlige hjørne af 
OpfYldningen samt nordpå. 

På den materielle side er 
sikkerheden også blevet 
øget i DSR. Med midler 

fra Tryg Fonden og ved Christen Krogs 
initiativer det i år lykkedes klubben at 
erhverve sig 25 nye, solide lamper samt et 
større antal nye redningsveste. 

Opfordring 
Til sidst vil jeg gerne komme med to 
opfordringer! Det er klart, at med så mange 
roede kilometer og med så aktive 
motionsroere bliver materiellet lidt slidt i 
kanten efter en hel sæson på vandet. Det 
trænger med andre ord til en kærlig hånd 
eller rettere - mange kærlige hænder! Bak 
derfor Materieludvalget op med henblik på 
vintervedligeholdelsen af bådene. Jo flere 
vi er, jo nemmere og sjovere bliver det. 
Min anden opfordring lyder sådan her. Mød 
op på generalforsamlingen og bliv lidt 
klogere på din roklub og lad også gerne os i 
Bestyrelsen blive lidt klogere på, hvad du 
mener som motionsroer i DSR 

Af Motionsrochef Karen Lauberg 



Materiellet 2003/2004 
Njord, vores nye firer, blev færdig til 
standerhejsningen og blev døbt af Christian 
Larsen, som vandt navnekonkurrencen. 

Vi har i år indkøbt macon fiberårer til Vile, 
Vidar, Bjarke, Frigg, Ydun, Absalon og Sif, 
og så fik Fafner og Helge bigblades. 

Kim er startet på nybygningen af den fjerde 
fireårers i den planlagte serie med 
færdigbyggede skaller fra Grejsdalen, som 
desværre blev forsinket i leveringen. Dette 
har dog gjort, at Kim har kunnet lave en del 
små forbedringer på andre både. 

Vi har desværre måttet konkludere, at 
Hugin ikke kan laves forsvarligt igen, 
hvorfor vi håber på, at denne bliver erstattet 
på en eller anden måde. 
"Viking" blev foræret til Middelfart 
Roklub, hvor de meget taknemmelige roere 
vil tage sig rigtig godt af den. 
Til vintervedligeholdet havde vi salset på 
de stabile kemegrupper samt prøvet at 
etablere nogle nye bådhold bestående af 
båd formænd, kernegrupper og slibehold, og 
vi vil gerne sige en stor tak ti I alle de 
flittige for deres indsats. 

Desværre havde vi knapt så stor succes, 
som håbet, med al få kemegrupper til alle 
både og heller ikke med at få 
kernegruppearbejdet til at fungere henover 
sommeren med reparation af småskader. 
Ansvarlige styrmænd har dog selv meldt og 
til dels selv repareret småskader. Alligevel 
var der en del skader sidst på sæsonen. 
Dog har næsten alle toere været 
funktionsdygtige i det meste af sæsonen. 
Et stort arbejde blev udført af det 
"tværfaglige" bådgearingshold styret af 
Motion+. Det betyder, at de fleste 
indstillinger, bl.a. med de nye årer, nu er 

udført på bådene i henhold til de 
opmålinger, som blev lavet sidste år. 

I december 2003 afholdt vi det 
"traditionelle" vedligeholdelseskursus om 
træbåde med bådebygger Jørgen Andersen, 
hvor der deltog syv personer. 

De sørgelige res/er af Hugin, som desværre 
ikke bliver båd igen (Foto: Lars Bundesen) 

Igen i år er det Malerieludvalgets håb, at 
klubbens medlemmer, nye som gamle, vil 
yde en mindst lige så stor indsats i det 
kommende år for al holde vores både i 
fortsat god stand. 

Af Flemming Borg Jensen 
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Årsberetning 2004 for motion+, 
ræserkanintræning og teknik+ 
Inriggerturneringer: langdistance, 
maraton og DM i kortbane 
Året 2004 har været et år med stor 
deltagelse ved motion+. Både til træning og 
ved deltagelse i langdistancekaproningerne 
rundt om i Danmark har vi haft mange 
roere med. På en typisk tirsdag eHer torsdag 
aften har motion+ været benyttet af mellem 
30 og 35 aktive. Det har også ført nogle 
resultater med sig i form af sølvmedalje i 
herrernes og bronze i damernes 
langdistanceturnering. Vi har som klub 
gennem hele sæsonen stillet med mellem 
otte og ti bådhold ved hver eneste 
langdistance. I herrernes og damernes 
langdistanceturnering har vi udgjort næsten 
halvdelen af feltet, hvilket har givet nogle 
gode indbyrdes kampe i M+. DSR deltog i 
år meget bredt og talstærkt i 
forbundsmesterskabet i maraton, som 
består af Jysk- og Karlebo maraton. På 
damesiden blev det til guld til DSR's aktive 
motionsroere. Lørdag d. 18 september 2004 
havde vi hele 14 hold, der dystede om DM i 
inrigger på kort bane på distancerne 1000 m 
eller 2000 m. Det blev til guld, sølv og 
bronze medaljer. I dameklassen var det et 
rent opgør mellem DSR og KVIK. Desuden 
skal i denne sammenhæng nævnes årets 
gruppe afræserkaniner, der også flittigt 
sti Hede op til kortbane efter at have trænet 
til og vundet Svanemøllematchen i 
september. 

Klubmesterskaber på land og vand 
Årets første klubmesterskab blev afholdt 
indendørs lørdag den 13. marts 2004. Der 
blev dystet om titlen "Klubmester i 
ergometerroning". Hele 37 deltog i 
arrangementet. 
Det andet klubmesterskab blev afholdt den 
22. september 2004 og foregik på vandet 
ved Svanemøllen. I alt var der 59 aktive 
roere, som kæmpede om de meget 
eftertragtede klubmesterskabstitler og fik 
udleveret flotte præmier. Motionsroere, 
M+ere, 8GP-folk, kaproere var 
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repræsenteret, hvilket gav nogle spændende 
løb. Desværre stillede ingen kajakroere op. 
Alt i alt blev der kåret 33 klubmestre 2004. 

Præmierne ved klubmesterskabet var 
sponsoreret af vores Favoritleverandører 
(Foto: Lars Bundesen) 

Stor skare af aktive inriggerkaproere 
sætter DSR på landkortet 
Det er flot, at vi kan stille så stor en skare 
af aktive som repræsentanter for DSR på 
vore egne og landets kaproningsbaner, saml 
at de klarer sig så fint, som de gør. Den 
store skare af folk, der modtager træning i 
form af motion+ eller ræserkanintræning, 
har også andre positive effekler på klubben. 
Langt størstedelen af motion+'erne enten er 
eller er ved at blive instruktører for de 
kommende sæsoners horder af kaniner, og 
kan derigennem videregive noget af den 
erfaring, de opnår under træningen. Ingen 
tvivl om at det, saml teknik+, er med til at 
sætte DSRs motionsafdeling på landkortet, 
som el af de bedste steder at lære at ro ud 
fra en teknisk betragtning. 

Motionsplusserne på vandet allerede 
kj. 17. OS 
Ikke desto mindre har den store interesse 
for tilbuddet motion+ gjort, al trænerne 
Thomas Krumholt og Waltraut Lissau har 
valgt at sætte træningskravene for de aktive 
stadigt højere over de sidste 4 år. Det har 
været nødvendigt for at kunne overskue den 
voksende gruppe af mennesker, som er 



mOlion+, saml for at kunne fokusere på de 
roere, der træner mest ihærdigt, og som i 
sidste ende gerne skulle kunne vinde nogle 
medaljer. I år er der hlevet sat en fastere 
struktur på holdene, hvilket har medført, at 
motionsplusserne har været på vandet 
allerede kl. 17.05. Dog har der været et 
problem med de plusser, som ikke har haft 
et fast hold og båd. De har desværre skulle 
vente til, at rovagterne var færdige med at 
give både ud, og derfor har de haft stor 
ventetid på bådpladsen. 

Hul mellem Motion+ og katTe-kage
roning, hvordan får vi dækket dette? 
Motion+ er gennem de seneste år blevet 
mere og mere målrettet mod sæsonens 
langdistancekaproninger. Hvad der midt i 
halvfemserne var et tilbud om lidt mere 
struktureret træning og fejlretning, er nu 
blevet et decideret kaproningstilbud i 
inrigger. Det højere ambitionsniveau har 
dog ikke skræmt folk væk, men snarere 
tiltrukket dem i hobe. Det er godt at se, at 
interessen for at udvikle sig romæssigt er 
på så stort et niveau, selvom det kan give 
nogle logistiske problemer de enkelte 
træningsaftener. Samtidig har det dog skabt 
et hul ned til den almindelige kaffe-kage
roning, da den forventede træningsmængde 
på motion+ kræver, at man aktivt 
prioriterer sin deltagelse forholdsvis højt. 
Dette hul er efterhånden (desværre) blevet 
større. Flere og flere medlemmer ønsker at 
træne 2-3 gange om ugen i inrigger for at 
stille op til fx Københavns Kredsens Sved 
På Panden (SPP) løb, maraton løb, 
langdistancekaproning i mix-klassen. 
I fremtiden er det ønskeligt, at man skaber 
plads til disse erfarne medlemmer ved at 
give dem træningsmulighed rnh!. både (fx 
ved at fri holde nogle af 2åres inriggere 
mandage og onsdage) og tekniktræning 
vha. teknik+trænerne, racerkanintrænerne 
og M+trænerene. Sidste vinters succesfulde 
Sved På Panden (SPP) hold i ergometrene 
forsætter og selvfølgelig teknik+, der kører 
videre søndag k1.16 med en gruppe af 
instruktører. 

Svanemøllematcben fik sit eget logo og 
medal.ie 

Ræserkanintræningen er et tilbud til dem af 
årets kaniner, som gerne vil være med til at 
vinde over Kvik ved SvanemølJematchen, 
der i år blev afholdt den 6. september 2004. 
DSR var i år vært for Svanemøllematchen, 
som i år fik sit eget logo og roerne vandt 
flotte svanernølJemedaljer. DSR løb afmed 
7 sejre ud af Il løb. Det var dejligt at se, at 
DSR stadigvæk kan gøre sig gældende 
imod KVIK. Arets ræserkanintræning har 
primært været under ledelse af Bøg 
Mosegaard, som har fået hjælp af et 
trænerteam bestående af Ulrik Ralfkær, 
Birgitte østergaard Hansen, Solveig 
Hansen og Berit Haahr Hansen. Alle har 
lagt mange timer i projektet, og det har 
fungeret meget succesfuldt, herfra skal lyde 
en stor tak! Igen i år har der været en 
utrolig stor interesse for at deltage i 
ræserkanintræningen. Der var mange dage, 
hvor man skulJe lægge det svære puslespil, 
som det er at få 30-35 aktive ræserkaniner 
på vandet. Interessen har i år været så stor, 
at det desværre har været nødvendigt at 
begrænse tilgangen til ræserkaninholdet for 
at optimere træningen. Desuden skal der 
lyde en stor tak til de mange styrmænd, 
som meget villigt har hjulpet over 
sommeren. 

Teknik+ fortsætter 
For teknik+s vedkommende har vi trofast 
haft en lille gruppe af roere, som gerne vil 
have instruktion en søndag eftermiddag og 
forbedre deres roteknik. Desværre virker 
det som om interessen for dette tilbud er 
dalende. Årsagen til dette skyldes måske de 
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mange forskellige tilbud, som findes i 
klubben, eller at medlemmerne ikke er klar 
over, at tilbuddet er åbent for alle. 
Ideen med teknik+ er at højne standarden af 
medlemmernes rotekniske kunnen og 
samtidig give dem en hyggelig tur på 
vandet. I.øjeblikket er der en gruppe af 
instruktører, som gerne vil give deres viden 
og kendskab til roning videre. De er erfarne 
roere, som alle har mange års roerfaring 
bag sig, med blandt andet kaproning på 
Bagsværd Sø, langdistancekaproning, 
motion+ usv. Bestyrelsen ser stadigvæk 
meget positivt på dette tilbud, da det er et 
tilbud til alle roere, der er motiveret for at 
blive bet:re og denned opnå en større glæde 
i roningen. 
(Tænk dig! Hvem ønsker ikke mere fart i 
båden ved sanune energiforbrug?!) 

Mange ro aktiviteter giver mangel på 
både! 
Efterhånden tilbyder DSR roaktiviteter for 
et hvilket som helst ønsket niveau af 
træning, og vi kan derfor med slet skjult 
stolthed sige, at den begrænsende faktor for 
roaktiviteter i DSR efterhånden ikke er 
mangel på tilbud, men mangel på både og 
timer i døgnet. De små sten, som 
bestyrelsen kastede i vandet i løbet af 
halvfemserne i form af motion+ og teknik+, 
har spredt sig til størstedelen af DSR som 
et udbredt ønske om ture, der ikke længere 
kun er ti I fredsstillende socialt, men også 
tysisk og teknisk. Flere og flere er villige til 
at tage initiativer i retning af roaktiviteter 

på forskellige niveauer, der alle er med til 
at holde på nye medlemmer. 

Tak til Thomas Krumholt og velkommen 
til Svend Pedersen 
Afslutningsvis ønskes Thomas Krumholt 
held og lykke med sit nye liv som aktiv 
motion+roer, da Thomas har valgt at stoppe 
som træner for motion+erne. Thomas har 
de sidste 5 år udført en meget engageret 

~ trænertjans, som vi har været meget glade 
for. Svend Pedersen vil sammen med 
Waltraut Lissau udgøre motion+træner
teamet. 

BådindstiIling 
På strategidagen 2004 bakkede bestyrelsen 
igen op om tiltaget at forbedre 
bådkapaciteten, som er en knap ressource i 
klubben. I forsommeren blev alle 4-åres 
indstillet af kaproerne og motions+erene, 
hvilket var vældig tiltrængt. 
Bådindstillingen bør være en del af den 
årlige forårsklargøring. Formålet er at gøre 
bådene bedre at ro i. Tænk på det som et 
tiltag på lige fod med bilsyn/eftersyn. 
Sommerens bådindstilling har primært 
bestået af enkelte personers initiativ med 
hjælp fra bådindstillingsgruppen. Det er 
målet, at bådenes mål i fremtiden vil være 
at tinde på roprotokollen, og at vinterens 
vedligehold af bådene kan indeholde 
bådindstillingselementer så som ændrjng af 
spændholt, således at man får en bedre 
rooplevelse. 

Af Jnriggersportschef Berit Haahr Hansen 
og (EX-M+træner Thomas Krumholt) 

Farvel til Thomas Krumholt alias Krumme og goddag til Svend Pedersen 

26 



Beretning fra Annonceudvalget 2004 
Efter længere tids tilløb fik DSR for et par 
år siden et Annonceudvalg med det formål 
at udnytte, at det typiske medlem i DSR er 
mellem 20 og 45 år og repræsenterer en 
forbrugende og attraktiv målgruppe for en 
række virksomheder. 
Vi indfriede det første år en målsætning om 
et salg af annoncer j klubbladet, som 
udgjorde cirka 1/3 af udgifterne til bladets 
udgivelse svarende til 30-35.000 kr. I ly af 
vore erfaringer var vi lidt mere forsigtige 
med den anden sæson; vi valgte at 
fastholde dette niveau. Dvs. at 1/3 af 
udgifterne til det blad du læser nu, DSR 
Bladet, dækkes af annonce indtægter. Også 
dette mål ser vi ud til at have indfi:iet, om 
end øgede udgifter til udsendelse afbladet 
(porto) har sneget sig indenom. 
Udvalgets salgsaktiviteter har som sidste år 
været rettet mod virksomheder og 
handelsdrivende - primært med base på 
Østerbro eller med varer, som henvender 
sig til det typiske DSR-medlem, der er 
mellem 20 og 45 år, i gang med at etablere 
sig og med en relativ aktiv livsstil. Vi har 
fortsat markedsført konceptet 
Favoritleverandør, som man bliver ved at 
tegne annoncer for minimum 1.500 kr. 
årligt, og som status giver fast plads i 12 
måneder på leverandøroversigten, der vises 
i ktubben såvel som i klubbladet og som 
noget nyt også på vores hjemmeside (se 
under Link på forsiden). 
Som noget nyt har vi faet præmier til den 
årlige Svanemøllematch såvel som DSRs 
klubmesterskab fra nogle afvore 
favoritleverandører. Vi lancerede klubbens 
første Favoritmarked i DSR en tirsdag i 
maj, som var velbesøgt, og som derfor var 
en succes for leverandører såvel som 
klubbens medlemmer. Netop dette var en 

stor glæde for udvalget, idet vi desværre 
hører fra vore annoncører, at de ikke ser så 
meget tilos i deres butik:Ker. 
En tilkendegivelse, som vi i udvalget ser 
som en trussel mod Favoritleverandør
ordningen og dermed berettigelsen for at 
annoncere i bladet - hvis ikke vi bruger 
dem, hvorfor skulle de så bruge os? 
Vi ser derfor vores største opgave i den 
kommende periode som værende forøgelse 
af kendskabet til DSR's favorit leverandører 
blandt klubbens medlemmer, og de 
muligheder, det giver. Derfor vil vi gerne 
gentage budskabet om, at du som 
klubmedlem overvejer vore annoncører, 
hvad enten det gælder anskaffelse af en ny 
cykel, bankskifte, brillekøb, elarbejde, 
frilufisudstyr, kajakgrej, ombygninger i 
hjemmet, vin eller vinduespudsning. 
Leverandøroversigten har fast plads bagest 
i bladet. Det er ikke lykkedes at opnå 
rabataftaler med alle, mel1'udnyt de 
muligheder der er og giv dig meget gerne 
til kende, hvis du ikke på anden måde 
signalerer, at du kommer fra DSR. Og 
husk; der sker jo ikke noget ved at spørge, 
om der ikke er en medlemsrabat. Det 
værste der kan ske er jo, at du lar et nej. 
l vinterens løb vil du som DSR-medlem se 
mere til vore favoritleverandører i klubben 
- bl.a. med smagninger af diverse drikke. 
Der er vort håb, at du gengælder dette, 
således at vore favoritleverandører ser mere 
til dig i deres respektive forretninger! 

Har du lyse ideer eller lyst til at bidrage ti I 
udvalgets virke og udvikling, så hører vi 
gerne fra dig på: 
annoncering@dsr-online.dk. 

Af Annonceudvalget 

Gør DSR Favoritleverandører til dine ravoritleverandører - støt dem, som støtter dig! 
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Klubmester 2004 - En stormfuld september dag! 
Onsdag d. 22. september blev årets 
klubmesterskab atboldt i Kalkbrænderiløbet. 
Tilslutningen var stor blandt 
baglænsroerne, hvorimod forlænsroerne var 
savnet. I alt opstillede 57 roere og to 
kajakroere for at kæmpe om 
klubmesterskabstitlen. 

Dagen var præget af vejrgudernes rasen, og 
der var heftig bølgegang ved tyret, hvorfra 
starten nonnalt finder sted. Allerede fra 
første løb blev starten derfor flyttet ind til 
molen, hvor bølgerne var knap så høje. 
Bøg, assisteret af Lotte Ibsen, sørgede for 
at starten til de forskellige løb gik 
planmæssigt. 

Inden løbene kom i gang blev der frem
sendt et ønske om ændring af løbsrækken, 
da Gunner manglede Jakob J, som var på 
vej hjem fra Finland, og derfor fik damerne 
lov til at ro først. Det var dog svært at holde 
starttidspunkterne, da dagen - udover 
blæsevejret - var præget af en del 
småuheld. Allerede første løb blev 
eksempelvis forsinket, da et sæde i en af 
dame-firerne kørte af sporet. Stemningen 
på bådene var dog i top og ræserkaninerne 
gav de mere erfarne roere kamp til stregen. 
Især i damebådene viste ræserkaninerne 
tænder, j f. nedenstående resultatliste. 

Lodtrækningsløbet, som afsluttede dagens 
begivenheder, var et hit blandt mange. Hele 
fem både deltog, og der blev fightet indædt 
om titlen som årets klubmester. 

Da alle både var kommet på land, fandt den 
obligatoriske middag og præmie
overrækkelse sted. Dan Hansen, Steen 
Knudsen og Berit Haahr Hansen havde 
gjort et stort arbejde for at finde flotte 
præmier. Annonceudvalget med Steen i 
spidsen havde desuden skaffet et par 
gavekort fra Nyt Syn og Barholt Cykler. 
I dagens anledning var der blevet indstiftet 
en ny pris, Sorteper, som gik til spejl
drengene. De havde gjort sig fortjent til 
denne pris, idet de fonnåede at brokke sig 
over startdommerens kendelser. Det gør 
man ikke - så ka' de lære det!! 
Tillykke til klubmesterne! 
Og tak til al.le deltagere og M+arrangøreme 
for en god dag. 

Af Trine Hansen og Mette Søholm 

Vindere af Dame fire-åres "racerlwniner" efter velfortjent sejr (Foto: Lars Bundesen) 
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Resultater af årets klubmesterskab: 
Løb nr. I. Dame fire-åres inrigger. 
Fire deltagende hold. 
Vinder: Katrine Grønnegaard, Karen Toft Bodefeid, Najda Dahms, Karin Bodelund med 
Caroline Clemrnesen som cox. 

Løb nr. 2. Herre to-åres inrigger. 
Fire deltagende hold . 
Vinder: Gunner Levring og Jakob Jespersen med Christina Aagaard som cox. 

Løb nr. 3. Herre singlesculler. 
Tre deltagere. 
Vinder: Michael Remod. 

Løb nr. 6. Herre fire-åres inrigger. 
Fire deltagende hold. 
Vinder: Jakob Jespersen, Jakob Amstrup, Bjarne Skovrnose Kallesøe, Gunner Levring med 
Berit Haahr Hansen som cox. 

Der var kamp til stregen i årets k/ubmeslerskaber (FoIO: Marianne Bentzen) 

Løb nr. 7. Herre toer-kajak. 
Vinder uden kamp: Thomas Krumholt og Morten Jensen. 

Løb nr. 8. Dame to-åres inrigger. 
Fire deltagende hold. 
Vinder Cecilie Askov, Christina Aagaard med Kristina Andersen som cox. 

Løb nr. 12. Lodtrækningsløb (fire-åres inrigger) 
Fem deltagende hold. 
Vinder: Thomas Krumholt, Trine Kombeck, Bjarne Skovmose Kallesøe, Birgitte Sommer. 

Udgåede løb: ® 
Løb nr. 4. Dame toer kajak. 
Løb nr. 5. Herre ener kajak. 
Løb nr. 9. Dame ener kajak. 
Løb nr. IO. Dame singlesculler. 
Løb nr. ll. Mix toer kajak. 
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Fyn rundt i kajak ... eller bare ondt i r .... 
Ja - det kan være svært at vælge den rigtige 
overskrift, men som ham. der blev 
interviewet til TV i en overbæring midt i 
løbet sagde: "Det største problem er altså, 
'at det gør så ondt i røven." 

I virkeligheden var det Peter Viufs skyld alt 
sammen - måske kombineret med Aksel 
Thieles og min totalt manglende evne til at 
modstå udfordringer. I hvert fald startede 
det hele med, at vi sad over maden en aften 
efter tirsdagshandicappen, da Peter 
pludselig sagde: "Har I set, at der er nogle 
fYnboer. der har arrangeret et nyt etapeløb 
rundt om Fyn T' Reaktionen var nok noget 
i retning af: "Jahh - og ...... ???". men Peter 
var uberørt: "Jeg har meldt mig til - det 
skal jeg prøve!" Argumenter 
som: "Jamen Peter - det er jo 
helt skørt! - det er syv 
maratonløb syv dage i træk! -

Nyborg og retur til Svendborg. Jeg tror vi 
lærte remsen engang i skolen - jeg havde 
glemt den for længst - jeg tror ikke, at jeg 
glemmer den igen! 
Etapelængderne lå på ca. 42 km i 
gennemsnit, med korteste etape på godt 30 
km og den længste på 76 km. 
Etaper på 30 til 50 km er overskuelige og 

'bekymrede mig egentlig ikke så meget, 
men 76 km i kajak på havvand - det er 
langt! Jeg har nonnalt en naiv tro på, at jeg 
kan klare det meste, men her var jeg i tvivl, 
så det var godt at være tre, der kunne gå og 
stive hinanden lidt af. men efterhånden 
ville det godt nok være rart bare at komme i 
gang med det løb, i stedet for at gå tænke 
på det. 

den længste etape er på 76 km! 
- på havvand ! - det kan man da 
ikke !" havde ikke rigtig nogen 
effekt. så emnet fik lov at dø ud 
af sig selv. 

r-__ ==------~""'''''''' ........ __ -:æk e:: _ 

Alligevel lå tanken der et eller 
andet sted og rumsterede. Ok -
man restituerer godt nok ikke så 
hurt igt, som man gjorde en 
gang. men det ku' da godt være, 
det ku' lade sig gøre - og nu har 
Peter jo meldt sig til - og han 
skal da ikke være den eneste fra DSR - og 
hvis Aksel nu også ku' lokkes med. så var 
vi tre - og det er jo først i starten af august, 
så vi ku ' jo godt nå at få trænet op - og på 
den tid er det jo ofte godt vejr. så selvom 
det er havvand, er det måske ikke så 
slemt.. .. 
Argumenterne hobede sig op, og da Aksel 
så oven i købet bare sagde ja, så var der 
efterhånden ikke rigtig nogen vej tilbage. 

Løbet bestod som sagt af syv etaper mellem 
de fYnske købstæder: Svendborg, Fåborg, 
Assens, Middelfart, Bogense, Kerteminde, 
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Peter Viuf (forrest i billedet) køler fødderne 
af efter en udmattende maraton (Foto: Lånt 
fra kajakhjemmeside fra løbet) 

Endelig kom vi af sted - lørdag den 3 I. juli 
kørte vi til Svendborg, for at gøre klar til 
start dagen efter. 
Vi lagde ud med at spise aftensmad på 
Svendborg Vandrerhjem. ogjeg tror faktisk 
aldrig, jeg har spist så meget, som jeg 
gjorde den aften. Da grillmasteren hørte, at 
vi skulle ro nmdt om Fyn, syntes han at vi 
skulle have fuld valuta for de 100 kr. vi 
betalte for maden, så han kom med mad i 



en lind strøm - 2 kæmpebøffer, en side 
revelsben, hvad der lignede en halv kalkun 
og til sidst nogle kæmpepølser - vel at 
mærke pr. mand . Jeg har vist aldrig været 
så mæt før, men der blev godt nok også 
brug for alt det brændstof, vi kunne indtage 
den følgende uge. 

Søndag formiddag gik så med at gøre klar 
til første etape - start i Svendborg og mål i 
Fåborg - ca. 32 km, så det var en rimelig 
blid start. Vejret var fint - lidt modvind 
men ikke så slemt. Vi var 22 roere, alJe i 
enerkajakker, klar til start kl. 12.00. 

Min plan for første etape var at give god 
gas - se hvordan jeg ville placere mig i 
feltet, og om muligt få skabt lidt luft til 
dem, der kom bagefter. Etapen var jo ikke 
så lang, så det skulle nok være muligt at 
blive frisk igen til næste dag. Starten gik 
fint, og hurtigt var vi fem både i front - to 
forrest uden for rækkevidde, og vi andre tre 
nogenlunde samlet lidt bagefter. 
Forspringet for resten af feltet blev hurtigt 
rimeligt stort, så det så lovende ud, da vi 

efter tre timer kwme se målet. Pludselig så 
jeg imidlertid en flok kajakker ca. I km. 
foran, og vildt frustreret måtte jeg se i 
øjnene, at der havde været en genvej 
igennem det lavvandede område på 
indersiden af den ø, jeg troede vi skulle 
udenom! - øv !!! De både der ellers lå 5-10 
minutter bagude, var lige pludselig 5 
minutter foran! - øv øv øv i!! Nu ku' jeg 
så starte anden etape med at være bagud, i 
stedet for som håbet med et forspring. Men 
læren var nu meget god - i sådan et havløb 
betyder det rigtig meget at navigere godt, 
og vælge den optimale rute, både med 

hensyntagen til vind, bølger, strøm og 
vanddybde - det er ikke nok bare at ro 
stærkt. Lærerigt, men møgirriterende! 

Allerede på 2. dagen var vi ved at være 
inde i tourrutinen: op kl. 7, fylde maven 
med havregryn og rosiner, tape hænderne i 
et forsøg på at holde lidt på huden, og i 
øvrigt få kroppen til at fungere igen. Start 
på dagens etape kl. 10.00. Efter 3-5 timers 
roning for de hurtigste, var det bare med at 
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komme ud af kajakken, sunde sig en times 
tid, og så ud og lede efter MAD. To 
aftensmåltider blev normen - et for at tage 
sulten og et for at blive mæt. 
AfteRerne gik med at diskutere, hvordan vi 
kunne reducere smerterne i de nedre 
regioner. Det har vist aldrig været vor 
herres mening, at mennesket skal sidde og 
køre frem og tilbage på et sæde mange 
timer hver dag .... Peter og Aksel brugte 
som oftest en del tid på at diskutere om det 
var den ene eller den anden type 
smertestillende midler, der virkede bedst, 
og om de skulle spises før løbet eller 
knuses og kommes i drikkevandet for at 
sikre et kontinuert indtag. Jeg valgte at 
acceptere bare at have ondt i røven - så 
lagde jeg såmænd ikke så meget mærke til 
alle de andre steder, det gjorde ondt. 
Aftenerne varede sjældent længere end til 
kI. 21, så var der lukket og slukket. 

Afvekslingen fra rutinen kom på 5. dagen. 
Etapen gik fra Bogense til Middelfart -
nord om Fyns Hoved, en tur på ca. 76 km. 
Der var indlagt en tvungen pause på ~2 time 
efter de første 35 km. Starten gik kl. 8.00, 
og vejrudsigten lød på ca. 6 mJsek fra 
sydøst. Det gode ved det var, at bølgerne 
ikke var så store. Ulempen var, at der ville 
være modbølger og modvind stort set hele 
turen. 
For mit vedkommende var det nu, at det 
skulle vise sig, om jeg havde disponeret 
mine kræfter godt nok, til at kunne 
gennemføre etapen i en ordentlig tid. Jeg 
havde besluttet at lægge et tempo, jeg 
troede på, jeg kunne holde hele dagen, og 
så satse på at konkurrenterne lagde for 
hårdt ud - og taktikken holdt! Jeg har haft 
mange gode oplevelser med kajakmaraton, 
men den fedeste følelse jeg nogensinde har 
haft, var ubetinget at ro ind i Kerteminde 
Havn efter knap ni timers roning, i vished 
om at have gennemført, og erobret 2. 
pladsen i min klasse. 
De sidste kom ind ved 22-tiden efter ca. 14 
timer i kajakken. 
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De sidste to etaper var relativt korte - 30-
36 km - og vi regnede egentlig med, at nu 
var resten af touren barnemad. Vi blev 
klogere' Det blæste op fra sydøst, så de to 
sidste dage blev tilbragt i stiv modvind og 
store sidebølger - ikke ligefrem en 
kajakroers livret! 
Lige såvel som 5. dagen gav mig min 
fedeste oplevelse, så gav 6. dagen mig min 
ufedeste oplevelse i kajak. At ligge under 
Storebæltsbroen i en lille kajak i modstrøm, 
modlys, mega-bølger og refleksbølger fra 
bropillerne er BARE IKKE SJOVT! Hver 
gang man lige skulle støtte på pagajen for 
ikke ryge i karet, dømte strømmen: tilbage 
til start - prøv igen. 
Men jeg tror, at alle havde besluttet sig for, 
at nu ku' man ikke give op, så selvom de 
sidste to dage var lidt af et mareridt, var der 
kun en eller to der udgik. 
Alle tre DSR-roere gennemførte: Peter som 
nr. II, Aksel som nr. 4 og jeg som nr. 2 i 
klassen for mænd over 36. 
Der var god spredning i feltet, med tider for 
de ca. 300 km. fra i alt 30 timers roning op 
til ca. 50 timer - og det er da noget på syv 
dage! 

Alt i alt var det et superløb arrangeret af en 
superengageret løbsledelse, som virkelig 
gjorde alt hvad de kunne for at gøre det til 
en god oplevelse for deltagerne. 

Næste år vil der blive reklameret betydeligt 
mere for løbet - også i udlandet - så der er 
forventninger om en IO-dobling af 
deltagerantallet. 
Vi fik alle lovning på gratis deltagelse 
næste år. Umiddelbart er jeg nu nok tilfreds 
med at have gennemført en gang, men vi 
må se - måske er hukommelsen kort nok. 

Men skulle andre have lyst til at prøve 
kræfter med det ultimative kajakmaraton, 
så er jeg sikker på, at vi alle tre kan bruge 
timer på at fortælle om vores erfaringer, så 
det er bare med at komme ud af busken! 
Starten går igen første uge i august 2005. 

AfOuo Jacobsen 



Hven skalperet! 
Er det remoulade danskerne spiser hele tiden? 

Ja, det eksotiske islæt i Hven-Gilleleje 
langturen 22-25. juli lod sig ikke skjule. 
Faktisk blev danske spisevaner et af de 
tilbagevendende samtaleemner på denne 
tur, akkurat som på enhver ordentlig 
langtur, på godt og ondt. 

Nu var det jo Thomas Ungstrup, der havde 
fået ideen til turen (hvorefter Heike og 
Marie Otto havde organiseret den og Geert 
B. Iversen og Maria Jakobsen og 
undertegnede havde meldt sig til), så målet 
det var klart, Hven skulle skalperes, og 
taktikken var, at vi skulle ud at ro langt! 

Vi påbegyndte så denne langtur med en 
kort tur, vi roede nemlig fra DSR til 
Karlebo Roklub (i Nivå Havn) torsdag 
eftermiddag/aften i fremragende vand og 
let støvregn. Fra Nivå Havn er der nu heller 
ikke meget mere end en bådslængde til 
Sletten Havn, der som bekendt er grænsen 
for vores rofarvand, så det var da tæt på at 
blive en rigtig langtur. Her er der vist en 
god anledning til at henlede fremtidige 
turarrangørers opmærksomhed på, at man 
sagtens kan lave fremragende langture med 
udgangspunkt i DSR, så slipper man for at 
arrangere bådtransport (sådan da, men mere 
om det senere). 

Absalon på øresund 

Fredagen blev ikke ringere, vejret var 
storslået og alle blev vist solbrændte. Målet 
var Hven! Så kursen blev sat med Hven 

agten for tværs mod Helsingør, hvor vi 
krydsede Øresund til Helsingborg og 
vendte stævnen sydpå langs svenskekysten. 
Der er et pænt stykke ned, før man kan 
krydse til Hven, så det var midt på 
eftermiddagen, før vi gik i land på Hvens 
vestkyst for at spise frokost. 

Landgang på Hven i fuld sol! 

Her var der sommer for alle pengene, 
lystsejlere, badende børn, iskiosk og salg af 
Hven-postkort, klistermærker og 
minsandten også vimpler! Ergo førte Brage 
og Absalon en særlig tur-stander på resten 
af turen. Det var vist også i forbindelse med 
denne frokost, at vi første gang fik 
gennemdiskuteret, hvorfor Heike havde 
indkøbt mayonnaise i store mængder, men 
absolut ingen remoulade, der jo ellers er 
med på ethvert skorpeskrins inventarliste. 

Vi lagde fra land ved fem-tiden, rundede 
øens nordspids og satte kursen tilbage mod 
det svenske fastland. Begejstringen over at 
have rundet Hven var naturligvis stor, så vi 
informerede straks andre DSR-roere, som 
forventede var interesserede i nyheden via 
SMS ... Nu er misundelse jo en grim ting, 
så der var nok en anden virkelig god 
forklaring p!\ at de forventede spontane 
lykønskninger udeblev ... 
Vi nåede frem til Helsingborg Roklub ved 
20.30 tiden, godt trætte efter de 65 km og 
fandt os selv midt i en havnefest. 

JJ 



Vi var ude at se på festen, men blev ikke 
længe, for vi skulle jo nå at sove, inden vi 
skulle på vandet igen. Om lørdagen nåede 
vi Gilleleje, og blev klar over, hvorfor tur
ledelsen havde valgt netop denne weekend 
til turen, der var nemlig også havnefest her! 

Der skal lyde en stor ros til turIedeisen for 
at have formået at organisere to havnefester 
på tre aftener, bedre kan det vist ikke gøres. 
I Gilleleje var vi om muligt endnu mere 
trætte end i Helsingborg, så vi deltog ikke 
videre aktivt i festen, men koncentrerede os 
om at nyde udsigten over Kattegat, det 
gode vejr og det gode selskab. 

Glade roere, der for lov at ro så langt øjet 
rækker 

Vi forlod Helsingborg først på formiddagen 
og roede ud på Øresund i fuldstændig 
nystrøget vand, da vi var omtrent halvvejs 
ovre, roede vi så igennem et usynligt 
tæppe, der skjulte en lille smule vind og 
nogle krappe søer, vi var dog hurtigt ovre 
ved Kronborg, og lå så i læ af Sjælland. Vi 
roede til Alsgårde og holdt kaffepause, før 
vi tog anden halvdel af dagens slentretur på 
28 km. Vi havde aftalt at tage en let lille tur 
ovenpå fredagens strabadser, men det 
blandede vejrguderne sig i . .. Fra lidt nord 
for Alsgårde til et godt stykke efter 
Hornbæk havde vi vind og sø imod, 
heldigvis var det nogle pæne runde 
dønninger, som vi sagtens kunne ro på, 
men det tærede på kræfterne, især for de to 
ferskvandsroere, der blev søsyge! 

Vi kom dog til Gilleleje og gik grådigt til 
den forsinkede frokost, hvor de kulturelle 
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forskelle i remoulade og mayonnaise endnu 
en gang blev diskuteret. I Gilleleje fik vi 
selskab af landholdet (Marie Otto), som 
generelt gjorde en formidabel indsats for 
turen. 

Om søndagen gik det så hjemover, men 
bl.a. fordi undertegnede ikke havde hele 
dagen til rådighed var målet Karlebo 
Roklub. Herfra ville vi så enten organisere 
nogle friske roere eller ro bådene hjem en 
anden dag. Vi tog fra Gilleleje i medvind, 
med sø og højt humør. Da vi rundede 
Kronborg blev billedet dog et andet, vi fik 
vind og sø foran tværs, og bølgerne var små 
og krappe, svære at ro i og ganske enkelt 
træls! 

Vi knoklede dog på med knIm hals og 
nåede til Snekkersten Havn. Her blev vi så 
mødt af et kraftigt regnskyl med tilhørende 
kastevinde, så vi søgte ly i havnen. Våde og 
småkolde organiserede vi frokosten i et 
læskur. og drøftede situationen. Landholdel 
havde organiseret nogle roere til afløsning, 
og da de allerede var på vej, mødte de os i 
Snekkersten. Det stod dog klart, at vi blev 
nødt til at lægge den ene båd op i 
Snekkersten, da det allerede var midt på 
eftermiddagen, og efter at have talt i telefon 
med langlursrochefen (netop som de friske 
roere ankom), blev det til, at begge både 
skulle lægges op samme sted. Vi var-meget 
taknemlige for at få hjælp til at løfte bådene 
på land, det må siges at være vel motiverede 
kaniner og roere, der kører fra DSR til 
Snekkers ten for at hjælpe med at bære 
både, for så at køre hjem igen og stadig 
smile. 
Bådene blev så roet hjem dagen efter, og 
der skal naturligvis lyde en stor tak til dem, 
der hjalp med at få bådene transporteret 
hjem. Når man ser tilbage på turen må det 
siges, at det var en vaskeægte langtur med 
alt, hvad der til faget hører. Vi havde alt 
slags vejr, blev godt trætte, kom til 
fremmede havne og mødte andre roere. Der 
går forhåbentlig ikke længe, før der bliver 
organiseret en tilsvarende tur fra DSR. 

Af Laurits Rauer Nielsen 



Københavns Sluse åbner nye vandveje 
Det er ikke kun himlens sluser, men også 
slusen i Københavns Havn, der denne 
sommer har åbnet sig mere end normalt. 
Og i fremtiden ser det ud til at blive endnu 
lettere at passere den. Og dermed far vi 
også lettere adgang til en meget spændende 
del af DSR's daglige rofarvand senest 
afPrøvet på DSR Motions slusetur søndag 
den 5. september. 

Som en artikel i forrige nummer af 
klubbladet omtalte er åbningstiderne i 
slusen, som sætter en prop i bunden af 
Københavns Havn ved Sjællandsbroen 
udvidet betragteligt. De sidste år har der 
alene være mulighed for at passere slusen i 
weekenden i et tidsrum om morgenen og 
igen sidst på eftermiddagen. Men nu er 
åbningstiderne ved frivilliges hjælp blevet 
udvidet til at omfatte alle dage. 
Se åbningstiderne i boksen. (Sidst i denne 
artikel) 

Træksliske ved slusen se/fra den sydlige 
side (Folo: Karen Laubergs mobil) 

Åbningstiderne lider dog stadig under, at de 
er på afgrænsede tidspunkter. som i hvert 
fald ikke på almindelige hverdage giver 
mulighed for at kunne passere. 

Men der er andre muligheder! 

Alternative muligheder 
Allerede i dag findes der en mulighed for at 
passere slusen uden for åbningstiden med 
en robåd. Det er dog kun en nødløsning. 

Lige til højre for slusen, når man kommer 
fra nord, d.v.s. fra den centrale del af 
havnen er der et bredt og frit gennemløb for 
vandet. 
Det sker mellem en række lodrette stænger, 
der går mellem bunden af havnebassinet og 
en bro, der krydser halø og broen over 
løbet. Midt i dette løb er desuden en lille 
kunstig ø. Denne kan man lægge til ved , og 
ved hjælp af en lille sti og en træksliske kan 
man passere over og dermed uden om 
slusen. 

P.g.a. af begrænset plads er trækslisken dog 
bedst egnet til kajakker eller som en 
nødløsning, hvis man kommer for sent til 
de normale åbningstider. Vi vil gøre 
opmærksom på, at der er høj risiko for 
ridser i lakken på båden fra kampstenene 
ved siden af slisken (se billede)! 

Nogle kunne måske føle sig fristet til at 
passere mellem de nævnte lodrette stænger. 
Visse af dem har dog en tværplade liggende 
skjult lige under vandoverfladen, ligesom 
stærk strøm kan gøre det svært og farligt at 
passere mellem stængerne. Her er skiltet 
med livsfare, hvilket vi anbefaler at 
respektere. 

Endelig arbejder de i sluselauget selv på 
endnu en mulighed nemlig en 
selvbetjeningssluse. Dette kan dog godt 
have lange udsigter, da der er en lang 
række aspekter, som skal overvejes. 

Det sydlige rofarvand 
AI denne snak om passage af slusen er 
selvfølgelig kun interessant, fordi slusen 
også er porten til et meget spændende 
rofarvand syd for slusen. 
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Ganske vist skal der arbejdes for at nå frem 
til det - ca. 14 km og to timers roning. Og 
det skal ganges med to, da man jo også skal 
hjem igen! Men til en dagstur kan det 
sagtens være umagen værd. 

Syd for slusen er der en række hyggelige 
småhavne for lystbåde, som er et godt 
supplement til det, vi normalt ser i f.eks. 
Skovshoved og Tårbæk. Og farvandet er 
over en strækning helt til Motorvejsbroen 
ved Kalveboden og Avedøreværket 
beskyttet mod stort set al vind. 

Og passerer man først Avedøreværket med 
mod på mere ligger også alternative 
muligheder til rådighed. Man kan gå ind i 
Brøndby Havn, bære sin båd SO m og sætte 
den i en indsø bag kysten . Her kan man så 
gennem fire lavvandede søer ro ned til 
Vallensbæk Havn. Søerne byder på helt 
fladt vand, et rigt fugleliv og liv langs 
bredden. Når man så når Vallensbæk, skal 
båden igen løftes SO m, hvor efter man er 
"tilbage i havet" dog i den beskyttede 
Strandpark mellem Vallensbæk og Ishøj og 
I ige ved kunstmuseet Arken. 

Så er man nok også på kanten af, hvad de 
fleste vil byde sig selv på en dag, når man 
også skal tilbage. 

Endelig er der også muligheden for at 
fortsætte helt til Mosede Strand, overnatte 
her - og så ro tilbage næste dag. En 
minilangtur i det daglige rofarvand og en 
god og overkommelig måde at prøve sig 
selv afpå en lidt længere distance. 

Jacob Saxild og Ole Hansen med 
slusehuset j baggrunden (Foto: Karen 
Laubergs mobil) 

Af Jacob Saxi/d og Karen Lauberg, DSR Motion 

Åbningstider for slusen ved Sjællandsbroen for sæsonen 2004: 
Mandag til torsdag kl. 10.30 - 11.00 og kl. 17.30 - 18.00 (*) 
Fredagkl.10.30tilll.000g 17.00-19.00(*) 
Lørdag og søndag kl. 8.00 - 10.00 og k!. 17.00 - 19.00 
(*) Kun frem til I. oktober 
Mere information på: 
www.aktivhavn.dk 

Afstande fra DSR til destinationer syd for Købenbavn gennem slusen 
(ca. - og kun den ene vej!): 
Slusen: 14 km 
Avedøre: 21 km 
Brøndby: 25 km 
Vallensbæk: 28 km 
Hundige: 32 km 
Mosede: 37 km 

36 



Alfa Eklund Rengøring og Gastronomix Aps 
Vinduespolering Islands Brygge 50 
Tlf. 7020 6776 2300 København-S 
www.alfa-ekJund.dk info@gastronomix.dk 

Telefon 7025 2490 
Barholt Cykler 
Århusgade 21, Kbh. ø. Geobyg, Mur, TøRn., vvs 
Tlf. 3538 4084 Willemoesgade 43, Kbh ø. 

Tlf. 4018 6616 

Carlsberg Handelsbanken østerbro 
Vesterfælledvej 100, Kbh V. øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbti ø . . 
Tlf. 3327 3327 Tlf. 3525 3800 
www.carlsberg.dk www.handelsbanken.dk 

De Danske Spritfabrikker A/S Holte Vinlager 
Langebrogade 4 Østerbrogade 106 
1014 København K 2100 København ø 
www.distillerS.dk Tlf. 3543,P4'15 

Energi E2 Kajak og fri~d 
Lautrupsgade 1, Kbh ø Tran~rdsvej 29 
www.e2.dk 2900 Hellerup 

i1f. 3940 i076 

Friangs Optik Ole Mathiesen Ure 
Østerbrogade 111, Kbh ø. østergade 8, Kbh K. 
Tlf. 3929 1126 Tlf. 3314 1208 

www.olemathiesen.dk 
Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh K. ØbroTræ 
l1f. 33145150 Randersgade 23-27, Kbh. ø. 
www.friluftsland.dk Tlf. 3542 1657 

Materialeafleveringog kontakt vedrorende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annoncering@dsr-online.dk 

...., 



O-løb på Sjælland 2004 
Orienterinl!sløb i efteråret 2004 
Dato Løbstype Skov Arrangør 
6/nov C Tokkekøb Hegn Allerød OK 
14/nov Gå5ehusløb Ravnsholt **'" DSR *** 
14/nov Jættemil Grib Skov Nødebo OK 73 
28/nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
4/dec Vintercup Lystrup OK øst 
18/dee Vintercup T okkekøb Hegn Lyngby OK 
19/dee Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 

Tilmelding: 
Gåsehusløb - mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12. Tre baner på ca. 4 km, 
6 km og 8 km. Øvrige løb - Senest IO dage før til Johan Frydendahl (2278 9917). 
Yderligere oplysninger kan hentes på www.dk.orientering.org under 'Løbskalender' . 
Se også under 'Østkredsen Karrusel', hvor de åbne træningsløb, 
der afholdes i København og Nordsjælland, er listet. 

Disse seks gentlemen fra henholdsvis Hellerup Roklub, Kvik og DSR er beviset på "at roning 
har ingen alder" (Foto: Lars Bundesen) 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Bankkontonr.: Danske Bank: 4330-4330162813 

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

MEDLEMSTELEFON (bådha\): 39 1858 Il 

Formand: 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på e
mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Ind læg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktions bakke 
i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret I bådhallen. 
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 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedetekster til indlægene . 

Deadlines 
Januar nummer 
Der udkommer ikke noget blad 

Februar nummer (primo februar) 
Mandag den 10. januar 

Marts nummer (primo marts) 
Mandag den 7. februar 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64 
Henrik Pedersen, Peter Wigh Magnus, 
Yvon Lindschouw, Jakob Rom 
Johansen, og Julie Stahlschmidt. 

Tryk: 
Oplag: 

Offseta, 4913 Horslunde 
1.200 stk. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør I båd hallen. Indbetalingen 
dækker de 3 første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 570 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 380 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Det skal ske skriftligt til klubben (inkl . e
mail til kontingentkassereren : 
konting ent@dsr-online.dk). Ud meldeise 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og l/lO). 
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. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
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 V, - 1 års 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i 
forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
Hvor intet andet er anført, er billederne 
taget af redaktionen. 
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Leder 

©©® 
Så nærmer julen sig med hastige skridt, 
og denne leder skal ene og alene handle 
om JUL. 
Denne december tid med gaveræs, 
kirkegang og julehygge i et stort mix. En 
traditionsrig tid, som for mange 
mennesker er forbundet med helt særlige 
minder og følelser. En tid , som i lighed 
med det rød/hvide julehjerte enten er 
elsket eller hadet! 
Jeg er selv vild med julen, men kender alt 
for godt til decembers forvandling fra 
juleklip og gløgghygge til indkøbsræs og 
julestress. Derfor er mine opfodringer 

Lad os stå lidt af juleræset med de helt 
fantastiske juletilbud som eksempelvis 
Jamie Olivers helt uundværlige 
stegepande; Julemarkedet i Tivoli, som vi 
ikke kan være foruden; For slet ikke at 
nævne de mange juleoptog, som vi må 
deltage i. 
Alle de kommercielle tiltag, som vi i julens 
navn ikke kan gå gennem december uden 
at være en del af - selvfølgelig kan vi det! 

Lad os finde juleeuforien frem , finde ind til 
følelsen af ægte begejstring og glæde - alt 
det som et barn indeholder. Det er nemlig 
ik ke bare I j ulesangen "Højt f ra træets 
grønne top" med "Hvad du ønsker, skal 
du få ... " - nej, den ægte julestemning bor 
fa ktisk i de f leste af os. Hvem kan ikke 
huske duften af nybagte pebernødder; de 
hyggelige aftener med julesange eller 
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forventningens øjeblik, når gaverne 
åbnes? J ulestemninger, som hurtigt kan 
savnes, hvis det hele bliver al for stresset 

Så i takt med, at kalenderlyset brænder 
den ene dag efter den anden, kunne vi jo 
tilsvarende sætte os nogle mål. Målom, 
hvilke resultater denne december skal 
indeholde, altså i julens tegn I Skifte 
stressen, over alt det, som vi nu engang 
mener, at vi burde nå i denne tid (og som 
vi så alligevel ikke når), ud med nogle få, 
men for os vigtige mål, og forhåbentlig gå 
en dejlig tid i møde med masser af ro og 
glæde i julehjertet 

Uden helt at kende resultatet, da denne 
leder blev skrevet, så ser jeg med 
spænding ogjulelys i øjnene frem til, at I 
nu alle sidder med den første udgave af 
bladet lavet i PageMaker. En opgradering 
af bladet vi alle i redaktionsgruppen har 
set frem til meget længe, og dermed siger 
vi , som Jesper Fårekylling ville ha ' sagt: 

Fra alle os til alle jer - med ønsket om en 
rigtig god ju li 

på r edaktionens vegne 
Marianne Bentzen (redaktør) 



Aktivitetskalender 2004/2005 

Kommende begivenheder i DSR 

December 

4.-5. Bådvedligeholdelseskursus 
7. Bestyrelsesmøde 
11. Julefrokost 
31. NytårSfest, (forhåbentlig) 

Januar 

22. Tango-workshop 

Februar 

19.-20. DFfR kursus 

Februar 

18. DSR's venner generalforsamling 
19. Oprydning i både hallen 
27. Standerhejsning 
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Nyt fra bestyrelsen 

Den netop afholdte generalforsamling blev forberedt, og følgende ærestegn blev 
som sagt uddelt. Sejrsmasten gik i årtil Gunnar Levring, Guldstanderen til Dan 
Hansen, og Alligatoren til Morten Jensen - Tillykke til alle l 

Paul meddelte desværre, at det bliver hans sidste sæson på formandsposten 

Budgettet for næste år blev godkendt med en stigning for lejerne på Standvænget 
og en væsentlig porto forøgelse på klubbladet, dog er kaja kb udgettet ikke 
godkendt 

DSR Motion har taget initiativ til at flag, puder, vimpler m.m. bliver sat bedre i 
system, evt. via en løsning med nye kasser o.a . 

I træningsrummet er ventilationen dårlig, da uret er gået i stykker og kun 
fungerer manuelt, og derfor giver en dårlig luftfugtighed. Mogens kigger efter et 
tilbud på et hygrostat styret system 

På sidste formandsmøde blev forsikringsordninger igennem DIF diskuteret. 
Konklusionen er bl.a. at alle medlemmer bør have en ulykkesforsikring, da man i 
ulykkestilfælde kun er dækket, når man agerer på klubbens vegne. Paul skriver 
et indlæg til bladet snarest 

Dan Nielsen repræsenterer klubben i Hugin-sagen, hvor vidneudsagnene nu er 
på plads i vores favør 



Rettelse til 
instruktions udvalgets årsberetning 

Yderligere tre kaniner fik roret efter InstruKtionens ophør så status ved standerstrygning blev J 86 
- forsat lavere end hidtil me~ bedre end forventet 

Siden Jeg skrev årsberetningen er der også sket en POSitiV udvikling I altallet af nye styrmænd 
Styrmandsrnstruktørerne har vrrkellgt strammet ballerne I de sidste pa r måneder op til stander
strygn ingen således at" nåede Op på he le 48 nye styrmænd mod mir prognose på 33 I årsberet
nrngen (et par stykker er dog overflyltere) Undskyld mit franske men aet er sgu godt gåetl Hermed 
et stort skulderklap trl styrmands Instruktørerne 

Dog er situationen fortsat lidt uho ldbar da styrmandsrnstruktlonens succes pt står og falder med 
ganske få Instruktørers Indsats Det dur Ikke at det falder fra hinanden blot fordi en Instruktør 
eksempelvIs er på studieophold I Sydafrrka og en anden udstationeret I BraSilien VI mangler 
fortsat styrmandsInstruktører og der skal herfra Igen lyde en stor optordrrng til at melde sig under 
fanerne Man behøver Ikke al være alm Instruktør - blot skal man være en erfaren styrmand Det 
VII evt være mUligt at dele et hold med en anden Instruktør 

Morten Jensen 
Instruktionsrochef 

1D% r~l:lat r,l Cb'" medlemmer I ttg!? 48-4f} [gæ/rler ikke !?nkert'e 
v3regrupOe() ME'o"lemsblild med navn 5fo.i!1 fremvises 

1~!,,(tU't).!:..t: rlf t '\t 

! j,.,!1 .. ,' .. 4:1'" (:. .. ru.~ 

s 



6 

Julefrokosten 2004 

Så er det igen ved at være jul, men en rig'tigjul bliver det jo først, når man har 
været med til DSR' brag af en julefrokostfest! 

Julefrokosten finder sted lørdag 11/12 klokken 19.00. Traditionen tro skal man 
igen i år medbringe en ret til cirka 4 personer - der ligger en liste i baren, som man 
skriver sig på samtidig med køb af billet Efter madorgiet er der juledisco på 
dansegulvet, og hvem ved - måske endda kædedans til tonerne af Magnus 
Tagmus ... ? 

Prisen bliver i år sænket, således at medlemmer af Styrmandslauget slipper med 
75,- kr. Ikke-medlemmer skal af med 110,- kr. Billetsalget starter mandag 22/11. 

Helene, Agnethe, Gert og Morten 
Styrmandslauget 



Juleroning 
den 18. december 

Slap af fra juleræset for en stund med en 
god rotur og lidt julehygge. 

DFfR's Københavnskreds har inviteret alle 
roklubber på gløgg, æbleskiver og andet 
guf i B&W Roklub i Langelinie Lystbåde
havnen. 

Vi mødes i DSR kL 11.00, hvor VI sætter 
hold. Vi regner med at være tilbage i 
klubben ca . kL 15.00. 

Prisen for arrangementet er 20 kroner og 
tilmelding er nødvendig 
Skriv dig på listen på opslagstavlen 
senest mandag den 13. december. 
Betaling sker på turen 

I tilfælde af dårligt vejr eller is på 
Øresund, vil vi organisere alternativ 
transport 

Styrmænd skal huske seletøj og bjælder 
til båden l 

julehilsen fra DSR Motion 

Julekispus 2004 

Søndag den 19. december mellem 10 og 
12 i Gåsehuset 

Igen i år indbyder o-sektionen til vores 
traditionelle juleløb Der vil være opgaver 
på posterne og glogg og æbleskiver i 
Gåsehuset efter løbet Vi laver en lang og 
en kort rute Den korte rute vII være 
barnevognsvenlig. 

I mange år har førstepræmien været 
arrangørfornøjelsen til næste års løb. Det 
er kommet o-sektionen for øre, at dette 
afholder folk fra at deltage. Det synes vi 
er synd, så fra i år har vinderne lov til at 
sige 'nej tak' 
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Salsa-feberen er over DSR 
Nye hold fra januar 2005 

I vintersæsonen har du nu mulighed for at 
melde dig til salsa på flere niveaueri Der vil 
væ re noget for dig. der allerede kan de 
grundlæggende saisatrIn. drejninger og dlps 
(let øvede 2). og for dig med de lidt mere stive 
ben og generte dansemuskler (begyndere/let 
øvede 1) Barbara underviser med et smil på 
læben Salsa er. som I sikket ved. en pardans -
manden fører og kVinden lader sig føre Der er 
plads til Improvisation flirt og grin. Saisa
trInene kan også bruges når du skal til fest 

Begyndere/let øvede 1 

Et hold både for dig. som ønsker at starte op 
og for dig. som har haft 10-20 timers undervis
ning I vII få en god rytmesikker base. mange 
trin. en del drejninger og kombinationer. samt 
snuse til forskellige dips. 

Let øvede 2 

(VI fortsætter hvor VI slap I efteråret) 
Et hold for dig. som har haft mere end 20 
lektioner. Der trænes nye figurer. tnn. 
drejninger. dips og styling. men der lægges 
også stor vægt på basIs rytme og grundtrin 

på begge hold vil der derudover blive leget lidt 
med Merengue og Bachata rytmerne 

Du møder bare op Husk penge til betaling for 
undervisn ing. 

Sted : 

Dato: 

Danske Studenters Roklub. salen 

Start mandag d 17 Januar 2005 

Barbara Wassard 
Barbara har danset 
salsa siden 1986. 
hvor hun boede et år 
I Colombia . Hendes 
stil er en fusion af 
diverse saisastiiarter 
- hovedsageligt 
colombiansk. 
puertonca nsk og 
cubansk krydret 
med lidt New York og 
LA Style 

Barbara er aktiV I det 
københavnske 

salsa miljø. både som performer og underviser. 
Hendes specialer er: ladymaves. dips og Salsa 
Survival Crash Courses for Salsafanter Hun 
har lavet shows I Australien. Sydafrika. Kenya 
og I hele Danmark. bland andet med saIsa
bandet Salsa Loca i Tivoli 

Barbara vandt i 2001 guld I Københavns
mesterskabet i salsa. sølv I danmarksmester
skaberne og deltog samme år I de Nordiske 
Salsa Mesterskaber sammen med Jon 
Dannerfjord. Henter løbende ny Inspiration I 
udlandet: Colombia Puerto RIco. Argentina. 
Mexico og ved de årlige European Salsa 
Festival i Holland 

Ser frem til nogle fornøjelige timer -

Tid: Begyndere/let øvede 1 KL 1900 2030 Let øvede 2 KL 20 .30 - 22 00 

Pris: 
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Pr lektion - DSR-medlemmer 40.' kr For alle andre 70.- kr 

For 10 lektioner - DSR-medlemmer 300 - kr For alle andre 500.- kr 

Barbara Wassard og 
Peter R_ B. Hat/o 

(Mafionsudvalget) 



Tango i DSR 

Der har nu været tangoundervisning i DSR i flere år til 
stor glæde for mange klubmedlemmer. Selvom du 
ikke var med i efteråret, kan du nu være med fra 
januar 2005. Niveauet er for let øvede.Undervisningen 
ligger tirsdage klokken 20 med start den 18. januar 
2005.Prisen for 10 gange vil for DSR-medlemmer blive 
cirka 300 kr. - og lidt dyrere for ikke-medlemmer. PS. 
Da vores tangolærer holder op efter jul, arbejder vi i 
skrivende stund på at finde en ny inspirerende lærer. 

Peter R. B. Hatlo (Motionsudvalget) 

Dykanden 

Årets "dykand" gik 
ved kaproningsmid
dagen til Jack Ehnan 
for hans store sculler 
" indsats" - hele tre 
gange i år er del 
nemlig lykkes ham at 
vælte i en sculler 

(Folo: Marianne Ben/zen) 
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Teknik+ vinter 2004/05 
Søndage kl. 16.00 

Teknlk+ er et Instruktionstilbud til alle 
roere (motionister, motlon+ m fl ) I DSR, 
der ønsker at udvikle deres ro-teknik og 
opnå større ro-glæde 

I vintersæsonen ror VI I ergometre I 
samlet flok hver søndag. Træningen bliver 
va retaget af en gruppe erfarne 
Instruktører, som gerne vII være med til at 
lære jer at ro bed re og mere effektivt. 

Hvad får du ud af at deltage? 
Ny inspiration og aha-oplevelser 
Færre skader 
Effektivenergianvendelse 
Stemning og teamwork . 

Du opnår tekniske færdigheder som 
selvfølgelig skal udfold es i bådene i 
næste sæson . Øvelserne kan også med 
fordel prøves af i "Sved på panden " (SSP) 
Stadig flere roere benytter sig af 
kombinationen Teknik+ ogSSP. 
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Hvem kan deltage? 
Tilbuddet er åbent for alle medlemmer og 
instruktionen sker ud fra princippet om at 
alle kan blive "endnu bedre " I roningens 
ædle kunst' 

Hvornår ses VI? 
VI se I motionsrummet på søndage kl 
16.00 - 17.00. Efter 10 minutters 
opvarmning lægges dagens program - og 
dine forslag og ønsker til øvelser er meget 
velkomne. 

Cecilie Christensen, 
Berit Haahr, jokum Poulsen, 

Adrian Tan, 
Hans Tapper, 

Henrik Steenberg Asmussen, 
Michael Remod, 

Christian R. Larsen og 
Klaus Robert Svendsen 



Rostatistik 

MedLnr. Navn Rodistance Antal ture Gen.snits længde 

1 5716 Helle Bak 2746 156 17,6 

2 5693 Kelliisager 2700 96 28,1 

3 5083 Christian Larsen 2527 148 17 

4 5452 Agnethe Christensen 2433 141 17,2 

5 4504 Thomas Ungst Olsen 2133 93 22,9 

6 5503 Dan Benny Hansen 2075 111 18,6 

7 5570 Marianne Juhler 1897 117 16,2 

8 1318 Thomas K. Krumholt 1857 86 21,5 

9 5715 Anita Mejemose 1782 79 22,5 

10 5442 Hans Olsen 1775 98 18,1 

11 5730 Anja Dynesen 1773 109 16,2 

12 2023 Pia Åbo østergaard 1772 61 29 

13 4565 Morten Jensen 1740 106 16,4 

14 5024 Michael H. Qvist 1694 83 20,4 

15 4435 Trine Kornbeck 1663 101 16,4 

16 5872 Marie Melskens 1620 91 17,8 

17 6119 Nikolaj Bjerngaard 1608 89 18 

18 5194 Kirsten R. Erichsen 1590 83 19,1 

19 4632 Helle Hansen 1554 96 16,1 

20 5611 Jesper Ravn 1524 78 19,5 

21 5685 Anders Kjer Pedersen 1524 85 17 ,9 

22 3789 Birgitte ø Hansen 1521 86 17,6 

23 5148 Heike Gosse 1512 75 20,1 

24 5807 Henrik Brems 1471 90 16,3 

25 4087 Karen E. Lauberg 1423 89 15,9 
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A1fa Eklund Rengøring og 
Vinduespolering 
nt. 7020 6776 
www.atfa-eJdund .dk 

Barholt Cytder 
Arhusgade 21, Kbh. ø. 
llf. 35384084 

Carlsberu 
Vesterfælledvej 100, Kbh V. 
nt. 33273327 
www.carlsberg.dk: 

De Danske Spritfabrildter A/S 
Langebrogade 4 
1014 København I( 

www.distillers.dk 

EneIlJIE2 
Lautrup69olc1e 1, Kbh ø 
www.e2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111, Kbh ø. 
nt. 3929 1126 

Fril uftsIand 
Frederiksborggade 52, Kbh IC 
nt. 3314 5150 
www.friluftslaocLdk 

Gastronomix Aps 
Islands Brygge 50 
2300 København-S 
info@lgastrooomix.dk 
Telefon 702.5 2490 

Geobyg, Mur, Tømr., VVS 
Willemoesgade 43, Kbh ø. 
Tlf. 40186616 

KandeHbanlten ØstIertIro 
øster Fælled Torv 40, 1. tv., Kbh ø. 
Tlf. 3525 3800 
www.h3ndelsbanken.dk 

Holte Vinlater 
0stetb'ogade 106 
2100 København ø 
Tlf. 3543 0415 

Kajak og fritid 
T rilAegårdsveJ 29 
2900 Hellerup 
Tlf. 3940 1076 

Ole Ma1hiesen Ure 
østergade 8, Kbh K. 
Tlf. 3314 1208 
1'MW.oIemathlesen.dk 

ObroTræ 
Rilndersgade 23-27, Kbh. ø. 
Tlf. 3542 1657 

IvJaterialeaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
PoulDanstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
an noncering :~l' d sr online .dk 



Stronhult 

En fantastisk weekend (5 - 7. november) 
med kagespisning og orienteringsløb i og 
omkring den gamle skole i Strbnhult, 
Skåne, er vel overstået Med en skarp 
vinterluft i næsen og højt solskin kunne 
det ikke være bedre, så allerede fra tidligt 
lørdag morgen blev vi luftet Dagen 
startede med 1V2 times frisk gåtur anført 
af Ole Hansen - det lykkedes vist at få 
bagtroppen hægtet af Klokken 10.30 var 
der orienteringsløb, og undertegnede 
havde debut i denne kategori. Det gik 
faktisk fint, lige bortset fraA at hr. og fru 
Dan Benny snød mig og min medløber på 
den sidste post... FY! Desuden var der 
naturligvis "gå og gæt" lørdag aften, samt 
Skåneleden og stjerneløb søndag morgen 
/ formiddag. 
Fin tur - tak til H ans og M ichael med 
flere. 

Af: Morten Jensen 

Stjerneløbets post 2: 
"Dan i samarbejde en 
formation, hvor I rører 
jorden med færrest
mulige punkter". Hvor 
svært kan det være? Godt 
eksempel på, at man skal 
læse hvad der IKKE står i 
posten. 10 point til Hans 
og Helle. 

Terrængående køretøj -
nu med barn: 
Familien von Otto
Ungstrup på 
forhindringsløb. Vild 
kørsel på skånske klipper 
er åbenbart ligeså godt, 
som når far laver 
hjulspind på Nørrebros 
toppede brosten - Asta, 
det gode barn, sov bare 
videre ... 

13 



Når vindene blæser 

Efter at være startet med at ro ser jeg vejrudsigten fra en helt ny synsvinkel. 
Temperaturen var før det vigtigste, men nu er den ikke det vigtigste. Det er til gengæld 
vindstyrken. 

Kender du detl Du sidder og ser tv-aVisen og skal så lige have vejrudsigten med, fordi du 
har planer om, at i morgen vil du helt sikkert ud og ro. 
Meteorologen toner frem på skærmen og fortæller i sit sprog og med sine sprællemands
fagter om den kommende tids vind og vejr Gloser som frisk, let og op til hård er udtryk, 
som der bliver jongleret lystigt med . Hvad er det nu det betyder? Hvor mange 
sekundmeter er hvad? 

Enhver roer ved, at blæser det, er det måske ikke forsvarligt at tage ud og ro. Men hvor 
er det nu grænsen ligger mellem forsvarligt og uforsvarligt? 
Det er ikke altid, at vindstyrken bliver respekteret, da trangen til at ro kan være større 
end det antal sekundmeter der er varslet Ind imellem bliver der taget chancer. 
Vindretningen har også indflydelse på beslutningen. Derfor er der også roer på vandet 
ind imellem, når vindstyrken ligger i grænselandet Hvor går grænsen? 

Tit bliver der snakket om vejret og vindstyrken, inden der besluttes om vi skal ro ud. Er 
detntl forsvarligt at ro i dag? Hvor meget blæser det? Hvor kommer vinden fra, og er der 
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læ nogen steder osv. Dette er jævnligt samtaleemnet i DSR, og ud fra det kan man jo 
konstatere, at Danmark er et rigtigt blæseland. Vi har i årets løb flere blæsedage end 
vindstille dage. 

Jeg har undersøgt hvad de forskellige vindbetegnelser hedder i forholdet til de tal, der 
bruges hvor der bliver snakket om, hvor mange meter vinden, når at blæse på et sekund. 
Også kaldet meter pr sekund. Systemet kaldes "Forskallaen", ogser sådan ud: 

M. pr sek. Vindbetegnelse Hvornår kan vi ro? 

1-3 Svag 
3-5 Let Her kan vi ro uden problemer 
5-8 Jævn 

8 -11 Frisk Grå zor en. ka n VI ro") 

11-14 Hård 
14 -17 Ku ling 
17 - 21 Hård kuling 
21- 25 Stormende kuling Her rOI VI ikke 
25 - 28 Storm 
28-33 Stærk storm 
33-? Orkan 

Oplysningerne er indhentet hos Danmarks Metrologiske 11stitut. 

Et forslag. På DSR' s ønskesedel kunne der stå en vindmåler. Rart ville det værre, med 
en sådan i klubben. Så kunne vi orientere os om den aktuelle vindretning og styrke i 
nuet. 

Yvon 
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Klubmesterskab i orienteringsløb 

Efterårsvejret viste sig fra sin absolut værste side den søndag formiddag VI afgjorde klub
mesterskabet Begreberne 'våd ' og 'gennemblødt' antog helt nye dimensioner. Banerne fejl ede til 
gengæld Ikke noget. be var svære re . end VI normalt ser dem, danske skove. og det var vigtigere at 

kunne orientere end at kunne løbe stærkt Perfekte baner til et mesterskab 

Hos mændene var samtlige top-3 løbere fra de sidste mange år til start så feltet kunne ganske 
enkelt ikke være stærkere . Desværre var præstationerne ik ke helt derefter. Samtl ige løbere 
bommede Helge tilbageerobrede sit klubmesterskab. så Hans Ch ristian og Michael måtte. I 

nævnte rækkefølge . tage til takke med de sekundære placeringer 

Og kVindern e tja al le grumme og grimme fordomme om kvinder. hjerneaktivitet og sport bl ev 
indfrletl Kun tre var tilmeldt. kun to mødte op. og kun en genn emfø rte - ak og vel Helle Tlblan var 
ene om at holde fanen højt og gennemførte i fin stil. uden de problemer de fleste af mæn dene løb 
Ind I. 
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Plac_ Navn Tid 

Damer 1 Helle Tibian 1 .0131 

Hr. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Helge Tillingsøe 058:55 

Hans Juul Andersen 10231 

Christian Clausen 10511 

Michael Remod 10715 

Ronald Clausen 11050 

Johan Frydendahl 11133 

Finn Gamel Christensen 12942 

Poul Nissen 133:04 

UforpllgteJ'lde TjlbYd; 
.. R.ng ...... 
.. V'ndlMl.polerlDg 
• Lettere bIIvurbeJde 

Kommet ogsA I hjømerne 
www.alfa-ddund.dk ~ TflW. 7020 6776 

E-mail: bel@iMa-eklund,dk·føJ<, 70204413 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr .: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Medlemstelefon (bådhal): 39 18 58 11 
Telefax: 

Formand: 
Paul Brun lche -Olsen 
Høyrups All e 27 
2900 Hellerup 
tlf.: 39 40 48 42 

39296322 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoft sgade 6, st . th . 
13 55 København K 
tl f.: 201532 11 

e-mali . formand@dsr-online.dk e-mali: mot lon@dsr -on llne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 45 85 86 05 

Langtursrochef: 
jakob Alnor 
Rosenvængets SIdealle 3, 3. t v. 
2100 København ø 
tlf.: 26204649 

e-mali: kasserer@dsr-onllne.dk e-mail : langtur@dsr-online.dk 

Sekretær: 
Donhe Banels 
Rolfsvej 33, 4. tv. 
2000 Fr'edenksberg 
tlf. : 39 27 48 82 
e-mali: sekretaer@dsr
onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
t lf.: 26747048 
e-mali: kapronlng@dsr
ani, ne.dk 

Instruktionsrochef: 
Monen Jensen 
Polensgade 41 , 3. tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 SS 58 57 
e-mari: instrukt lon@dsr
onllne.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgve] 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, S. tv. 
2100 Køben havn ø 
tlf.: 35 34 44 63 
e-mali: kajak@dsr-onllne.dk 

rJlotion+: 
Berit Haahr Hansen 
Valkynegade g, l. th . 
2200 København N 
tlf.: 35 83 98 39 
e-mali: mplus@dsr-onllne.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 Københa vn ø 
tlf .: 39 29 84 99 
e-mari: husforvalter@dsr
onllne.dk 

Orienteri ngssektionen 

Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade S, 2 .th. 
2100 København ø 
tlf .• 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vi rum 
tlf . • 45 85 86 OS 

Køk ken- og 
udlejningschef: 
Dorthe Banels 
e-mali: koekken@dsr-on llne,dk 

Materielforvalter: 
Flemmi ng Borg Jensen 
Brostykkeve j 145 
2650 HVidovre 
tlf.: 36 77 10 09 
e-mali: matenel@dsr-onllne.dk 

IT-chef: 
Michael H . Qvist 
Vognmandsmarken 12, th. 
2100 København ø 
tlf. : 23373706 (aften) 
e-mail: Itadmin@dsr-onllne.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun sknftllge henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mali : kontingent@dsr
onllne.dk 

Redaktør: 
Mari anne Bentzen 
Mila novej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf .. 32 84 04 64 
e-mali: bladet@dsr-onllne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mail : hju@ssl .dk 
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Indkaldelse til 
el<straordinær generalforsamling 

tirsdag d. ll. januar k1. 20 i DSR, Standvænget 55, verandaen 

Dagsorden: 

l. Valg af dirigent og sekretær 

2. Forslag til lovændring 

3. Eventuelt 

Baggrund: 

På den ordinære general forsamling d. 26. november 2004 blev der vedtaget en 
lovændring, idet bestyrelsen blev udvidet med en Sportsrochef for Svane
mølleaktiviteter (en tilføjelse til lovenes § 9, hvor bestyrelsens sammensætning 
anføres). Efter lovenes § Il skal lovændringer vedtages med mindst 2/3 af de 
fremmødte og repræsenterede stemmer, men det forudsætter, at mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er mødt frem eller repræsenteret på general
forsamlingen. Det sidste var ikke tilfældet, og ifølge samme § II skal der med 
senest 30 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvor lovændringen 
kan vedtages med æ af de mødte og repræsenterede stemmer. 

Mere information om forslaget til lovændring findes i november nummeret af 
bladet (nr. 9,2004). På generalforsamlingen d. 26. november blev forslaget 
vedtaget med stort flertal, men titlen blev ændret fra Inriggersportschef til det 
nævnte Sportsrochef for Svanemølleaktiviteter. 



DSR skal have ny fOffi1and næste år 
På generalforsamlingen 
d. 26. november blev vores formand 
Paul BIiiniche-Olsen genvalgt for 
fjerde år i træk. Samtidig meddelte 
han imidlertid, at det blev det sidste 
år, generalforsamlingen fik lejlighed 
til at genvælge ham. Så vi skal 
vælge en ny formand på 
generalforsamlingen i november 
2005. 

"Da j~g i 1999 sagde ja til at påtage 
mig formandsjobbet, sagde jeg også, 
at det blev for minimum 5 år og 
maksimum IO år. 5 år, fordi det 
tager tid at sætte ind i jobbet, og 5 år 
fordi der skal en vis periode til, hvis 
man vil præge udviklingen. IO år, 
fordi så er man nok kørt træt for 
ideer, og nye koste skal til. 

Da jeg sagde ja, vidste jeg ikke, at 
der ventede tvillinger lidt længere 
fremme [Anton og Olivia blev født i 
juli 200 I og blev straks meldt ind i 
klubben]. Jeg har et krævende job 
[Paul er administrerende direktør i 
Lærerens Pension], og jeg må 
erkende, at der ikke både er plads til 
formandsjob, et krævende job og en 
tvillingefamilie", fortæller Paul. 

"Jeg har været og er utrolig glad for 
at være formand for DSR. Det er et 
tillidshverv, som jeg sætter højt. 
Men det kræver også, at man har 
tilstrækkelig tid til at udfylde jobbet, 
så man selv er tilfreds med det. Og 
jeg føler jeg ikke, at jeg har kunnet 
lægge tilstrækkelig ressourcer i 
jobbet. Der skal dog ikke være 
nogen tvivl; jeg er 
100% formand helt indtil punktet 
"Eventuelt" på generalforsamlingen 
i november 2005", understreger den 
siddende formand. 

"Jeg er sikker på, at vi kan finde en 
god formand (m/k!), som jeg nok 
skal støtte i overgangsfasen", slutter 
Paul. 

Opfordring 
Derfor følger her en opfodring til 
alle klubbens medlemmer. Hvis du 
kunne tænke dig at overtage 
formandsposten i DSR, så er du 
mere end velkommen til at kontakte 
en af "De fem" fra det nedsatte 
Formandsudvalg. Udvalget består 
af: Paul Briiniche-Olsen 
(formand@dsr-online.dk); Johan 
Frydendahl; Pia østergaard; Karen 
Lauberg og Berit Haahr Hansen. 



Aktivitetskalender 2005 
Januar 

4. Bestyrelsesmøde 
ll. Ekstraordinær generalforsamling 
14. Før-ski-after-bar 
21. Vinsmagning 
22. Tango-workshop 

Februar 
l. Bestyrelsesmøde 

19.-20. DFfR kursus 
26. Musik "Fredagsbar" 

Marts 
l. 

12. 
14. 

18. 
19. 
20. 
27. 

April 
2.-3. 

5. 
14. 
16. 

Bestyrelsesmøde 
Blåt øje og Klubmesterskaber 
Intro-aften l for nye medlemmer 
DSR's venner generalforsamling 
Oprydning i bådehallen 
Instruktørdag 
Standerhejsning (påsken) 

OFfr kursus 
Bestyrelsesmøde 
Intro-aften 2 for nye medlemmer 
Hjælperfest 
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Der var kamp mellem himmel og helvede ved årets julefrokost. Det afgå
ende Styrmandslaug (nederst) klarede vist teksten til himmelen, hvorimod 
"tendenserne" blandt det nye Styrmandslaug (øverst, til højre) varierede. 
Det skal nok give" Den almægtige" (yderst til h.) flere hvide lokker, inden 
deres fælles regeringstid er omme! (Foto: Marianne Bentzen) . 
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